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TURINYS

Vaizdinės mokomosios priemonės 192 p.

Refleksoterapijai 184 p.

Patalpų pritaikymas neįgaliesiems 206 p.

Mažojo dubens srities ligų diagnostikai,
profilaktikai ir gydymui

178 p.

Funkciniam įvertinimui 102 p.

Treniruokliai reabilitacijai 2 p.

Kineziterapijai 34 p.

Fizioterapijai 76 p.

Masažui 120 p.

Hidroterapijai 138 p.

Ergoterapijai 146 p.

Relaksacijai. Multisensorikai 158 p.

Kvėpavimo sistemos ligoms 166 p.

Baldai reabilitacijos kabinetui 200 p.



Įmonė TEIDA Lietuvos sveikatos priežiūros rinkoje 
dirba nuo 1994 metų.

Pagrindinės mūsų veiklos sritys - reabilitacijos, sporto, 
slaugos įrangos ir neįgaliųjų technikos prekyba bei 
medicinos ir slaugos įrangos nuoma, konsultavimas, 
specialistų mokymas.

Bendradarbiaujame su gydymo ir reabilitacijos 
įstaigomis, visuomeninėmis ir neįgaliųjų 
organizacijomis, švietimo ir ugdymo įstaigomis, 
sveikatingumo ir sporto klubais.

Kataloge „Reabilitacijai“ pateikiame labai išplėstą ir 
adaptuotą Lietuvos poreikiams įrangos ir priemonių 
asortimentą. Šios priemonės ir prietaisai  skirti 
kineziterapijai, fizioterapijai, ergoterapijai, 
hidroterapijai, funkciniam įvertinimui, relaksacijai ir 
daugiasensoriniam stimuliavimui, refleksoterapijai, 
taip pat kvėpavimo sistemos ligų, mažojo dubens 
srities ligų palaikomajam gydymui.

Mes pasiruošę suplanuoti, pritaikyti ir įrengti  patalpas 
bei darbos vietas neįgaliesiems arba pacientams, 
turintiems atskirų funkcijų sutrikimus.

Ilgametė mūsų darbo patirtis, platus specializuotos 
įrangos asortimentas ir šiuolaikinės darbuotojų žinios 
skirtos Jums.

TEIDA – kelias į sveikatą.

UAB TEIDA biuras
Karaliaus Mindaugo pr. 16/ Druskininkų g. 1, Kaunas
www.teida.lt
El. p.: info@teida.lt

ACCELERATE RECOVERY.ELEVATE PERFORMANCE.



TRENIRUOKLIAI REABILITACIJAI
Nugaros terapijai

Dviračiai - treniruokliai

Aktyvių-pasyvių judesių 

Stovėsenos

Nuolatinio pasyvaus judesio (CPM) terapijai

Kiti treniruokliai reabilitacijai



Moderni nugaros ir sąnarių lankstumo treniravimo 
sistema Get Flexible skirta nugaros reabilitacijos 
programoms ir didžiųjų sąnarių lankstumo, tempimo 
pratimams atlikti. Sistemą sudaro 4 arba 6 treniruokliai, 
kurie sustatomi ratu ir neužima daug vietos.
Pagrindiniai Get Flexible lankstumo treniruoklių 
privalumai:
• Patogios, tinkančios įvairaus amžiaus žmonėms 
treniravimosi padėtys, saugios nugarai ir kelio sąnariams.
• Judesių kontrolė – įdiegta jutiklių technologija su 
grįžtamuoju ryšiu.
• Veidrodis, skirtas stebėti ir kontroliuoti laikyseną.
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Art. nr. 206

Stuburo mobilizacijai.
Treniruojamos raumenų grupės: klubo lenkėjas, pilvo, 
tarpšonkauliniai raumenys, krūtinė.
Techninės savybės: reguliuojamo aukščio sėdynė, 
žiedas-laikiklis 75 cm skersmens kamuoliui, turėklai 
laikytis. Matmenys: plotis 74 x ilgis 148 x aukštis 133 cm.

Treniruoklis Abdomen/Hip Flexor 206

Nugaros ir sąnarių lankstumo treniravimo sistema Get Flexible
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Art. nr. 236

Kojų priekinių raumenų lankstumui.
Treniruojamos raumenų grupės: kojos tiesėjas, klubo 
lenkėjas.
Techninės savybės: individualiai reguliuojama kojos 
atrama su apvalia pagalvėle ir skale, minkšta pagalvėlė 
keliams, turėklai laikytis. Matmenys: plotis 74 x ilgis 148 x 
aukštis 85 cm.

Art. nr. 216

Kojų užpakalinių raumenų grupėms.
Treniruojamos raumenų grupės: kojos 
lenkėjas/blauzdos.
Techninės savybės: individualiai reguliuojama pėdų 
atrama su skale. Matmenys: plotis 74 x ilgis 148 x aukštis 
59 cm.

Treniruoklis Leg Flexor/Calves 216

Treniruoklis  Leg Extensor/Hip Flexor 236

Art. nr. 226

Aktyviam krūtinės ląstos stuburo dalies tiesimui.
Treniruojamos raumenų grupės: krūtinės/viršutiniai 
pilvo.
Techninės savybės: reguliuojamo aukščio sėdynė, 
patogios apvalios pagalvėlės rankų atramai. Į treniruoklį 
integruotas jutiklis registruoja krūtinės ląstos spaudimą, 
kuris rodomas prietaiso skydelyje, taip yra gaunamas 
raumens susitraukimo/aktyvumo grįžtamasis ryšys. 
Matmenys: plotis 74 x ilgis 148 x aukštis 168 cm.

Treniruoklis Chest/Thoracic Spine 
Straightening 226
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LED indikacija pratimo
atlikimo trukmei

Art. nr. 246

Klubo sąnarių ir pritraukėjų lankstumui.
Treniruojamos raumenų grupės: pritraukėjai.
Techninės savybės: individualiai reguliuojama padėtis 
nuo sėdėjimo iki tempimo, slankiojanti kojos atrama su 
skale. Matmenys: plotis 119 x ilgis 148 x aukštis 60 cm.

Treniruoklis Abductors 246

Art. nr. 256

Klubo sąnarių lankstumui ir sėdmenų raumenims.
Treniruojamos raumenų grupės: sėdmenys ir kriaušinis 
raumuo (m. piriformis).
Techninės savybės: reguliuojamo aukščio kojos atrama, 
turėklai. Matmenys: plotis 74 x ilgis 148 x aukštis 127 cm.

Treniruoklis Glutal/Piriformis 256

Art. nr. 202-200-1

Statomas treniruoklių rato centre. Ant kolonos yra 
veidrodis laikysenai stebėti ir kontroliuoti pratimo metu. 
Išsamios judesių iliustracijos, LED indikacija pratimo 
atlikimo trukmei. Matmenys: plotis 60 x ilgis 60 x 
aukštis 120 cm.

„Get Flexible“ kolona
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Art. nr. 786

Skirta atlikti funkciniams pratimams naudojant savo 
kūno svorį, priverčiami dirbti visi kūno raumenys. 
Treniruotis gali tiek pradedantieji, tiek ir pažengusieji bei 
profesionalūs sportininkai.
Pagrindiniai Dr. Wol� funkcinės pratimų stotelės 
privalumai:
• 3 apkrovos krūvių lygiai atliekant kiekvieną pratimą: 
pradedantiesiems, pažengusiems ir profesionalams. 
Apkrovos krūvis kontroliuojamas perstatant savo kūną į 
kitą atramos tašką, kūno masė palaikoma rankomis 
arba kojomis, kūnui suteikiamos skirtingos pozicijos 
įvairiais kampais.
• Patogu pasirinkti ir kontroliuoti kūno atramos tašką 
dėl specialių žymų, esančių ant pratimų stotelės rėmo.
• Tinka tradicinei treniruotei su svarmenimis papildyti.
• Motyvacija - pratimų plakatas su daugiau nei 50 
pratimų.
• Užima mažai vietos (tik 2,3 m2), t.y. šiek tiek daugiau 
nei mankštos kilimėlis. Stotelės dydis: aukštis 230 cm, 
ilgis 240 cm, plotis 109 cm.
• Nereikia tvirtinti į sieną ar lubas.

Dr. Wol� funkcinė pratimų stotelė 786
Pradedantiesiems

LYGIS 1 LYGIS 2

PILVAS / LIEMUO

KRŪTINĖ / HORIZONTALŪS PRISITRAUKIMAI2

KRŪTINĖ / PEČIAI / TRICEPSAI / VERTIKALŪS PRISIT.3

NUGARA / BICEPSAI / VERTIKALŪS PRISITRAUKIMAI4

HORIZONTALŪS PRISITRAUKIMAI5

KOJOS IR SĖDMENYS6

PRITŪPIMAI IR ĮTŪPSTAI7

LYGIS 3

Pažengusiems Profesionalams
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Art. nr. 906

Pagrindinis šio prietaiso tikslas yra judesių kontrolės ir 
taisyklingų judesių mokymas. Pratimo metu yra 
aktyvuojami juosmeninę stuburo dalį stabilizuojantys 
raumenys. Pratimas atliekamas sėdimoje padėtyje.
Matmenys: ilgis 190 cm, plotis 80 cm, aukštis 170 cm.
Svoris: 180 kg.

Treniruoklis Multifidus – Trainer 906

Art. nr. 916

Treniruojant skersinius pilvo raumenis su grįžtamojo 
ryšio įrenginiu yra nuolat kontroliuojamas juosmenį ir 
dubenį stabilizuojančių raumenų aktyvumas. Pratimas 
atliekamas gulimoje padėtyje.
Matmenys: ilgis 123 cm, plotis 80 cm, aukštis 170 cm.
Svoris: 40 kg.

Treniruoklis  Transversus – Trainer 916
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Jautrūs skaitmeniniai jutikliai, integruoti į treniruoklius, 
registruoja kliento atliekamus smulkius judesius ir gautus 
duomenis pavaizduoja optiniame prietaiso skydelyje. Taip 
yra gaunamas raumens susitraukimo/aktyvumo 
grįžtamasis ryšys. Treniruokliuose pratimai atliekami 
skirtingose padėtyse: gulint, sėdint, stovint.
Reabilitacijos metu pacientas yra mokomas stabilizuoti 
kiekvieną juosmens segmentą atskirai, o ne visą juosmenį 
vienu metu. Atskirų stuburo segmentų stabilizavimas yra 
novatoriška ir efektyvi šių dienų reabilitacijos koncepcija.
Visi Dr. Wolff treniruokliai yra medicininiai, pažymėti CE 
ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos dėl medicinos 
gaminių 93/42/EEB reikalavimus.
Sistemą sudaro 5 juosmeninės stuburo dalies segmentus 
stabilizuojantys treniruokliai su grįžtamuoju ryšiu.

Dr. Wol� nugaros terapijos centras ankstyvajai reabilitacijai



Kasdieninė stovima padėtis, kurioje yra mokoma 
aktyvuoti juosmenį stabilizuojančius raumenis stovint.
Matmenys: ilgis 130 cm, plotis 80 cm, aukštis 170 cm.
Svoris: 82 kg.

Treniruoklis Standing – Stabilisation 926

Nugarą stabilizuojančių raumenų aktyvinimas stovimoje 
padėtyje, suteikiant pasipriešinimą į petį ir priešingą 
klubą. Taip yra mokoma stabilizuoti šoninius liemens 
raumenis stovint.
Matmenys: ilgis 120 cm, plotis 80 cm, aukštis 170 cm.
Svoris: 160 kg.

Treniruoklis  Lateral – Shifting 936

Unikalus nugarą stabilizuojančių raumenų aktyvinimas 
vertikalioje padėtyje, kai dubuo yra fiksuotas. 
Kontroliuojama judesio amplitudė, greitis, kampas ir kt. 
leidžia objektyviai įvertinti stabilizatorių aktyvumą.
Matmenys: ilgis 160 cm, plotis 80 cm, aukštis 206 cm.
Svoris: 160 kg.

Treniruoklis Standing – Rotation 946
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Art. nr. 807

Pilvo treniruotė pusiau gulimoje padėtyje.
Matmenys: ilgis 170 cm, plotis 90 cm, aukštis 165 cm.
Svoris: 170 kg.

Treniruoklis  Abdominal 807
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Skirtingai nei naudojant klasikinę kūno rengybos įrangą, su 
Dr. Wol� prevencijos parko treniruokliais pirmenybė 
teikiama pratimams, lavinantiems raumenų jėgos 
ištvermę.
Prevencijos parko treniruoklių sistemą sudaro dešimt 
prietaisų su judesio kontrole. Visi prevencijos parko 
treniruokliai turi skaitmeninius valdymo pultelius, į kuriuos 
įdedama atminties kortelė su terapeuto 
nustatytais/įvestais treniruotės parametrais. Tokiu būdu 
vartotojas mato, ar judesį atlieka teisingai. Kontroliuojami 
parametrai: apkrova, intensyvumas, trukmė, greitis, 
judesių amplitudė ir kt. Į treniruoklius yra įmontuota 
POLAR® širdies susitraukimų dažnio imtuvas, kuris veikia 
kartu su širdies susitraukimo dažnio siųstuvu. Tai padeda 
kontroliuoti širdies darbą fizinio krūvio metu. 
Visi Dr. Wolff treniruokliai yra medicininiai, pažymėti CE 
ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos dėl medicinos 
gaminių 93/42/EEB reikalavimus.



Art. nr. 809

Blauzdą lenkiančių raumenų treniruotė. Su papildomu 
įtaisu šlaunims fiksuoti.
Matmenys: ilgis 125 cm, plotis 95 cm, aukštis 160 cm.
Svoris: 180 kg.

Treniruoklis Leg Curls 809

Art. nr. 808

Nugaros tiesėjų treniruotė rankos/nugaros funkcinėje 
grandinėje. Galimas tempimo ir pasisukimo judesys.
Matmenys: ilgis 170 cm, plotis 90 cm, aukštis 165 cm.
Svoris: 170 kg.

Treniruoklis Back Extensions 808

Art. nr. 810

Blauzdų tiesimo pratimas su automatiniu kojų 
fiksatoriaus ilgio reguliavimu.
Matmenys: ilgis 125 cm, plotis 95 cm, aukštis 160 cm.
Svoris: 175 kg.

Treniruoklis Leg Extensions 810
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Remdamasis nuolatiniais reabilitacijos ir sporto gaminių 
klinikiniais tyrimais, šiuolaikiniu žmonių požiūriu apie 
sveikatingumą ir kūno rengybą, Dr.Wol� sukūrė 
novatorišką judamojo aparato susirgimų prevencijos ir 
terapijos koncepciją. 
Ergonomiški treniruokliai pagrindinėms raumenų grupėms 
stiprinti. Patogias ir saugias paciento padėtis 
užtikrinančios konstrukcijos.
Visi Dr. Wolff treniruokliai yra medicininiai, pažymėti CE 
ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos dėl medicinos 
gaminių 93/42/EEB reikalavimus.

Dr. Wol� nugaros sveikatingumo centras

Art. nr. 336

Neutrali nugaros padėtis leidžia aktyvuoti pilvo preso 
raumenis nuo pat judesio pradžios iki pabaigos. Dubenį 
stabilizuojantys raumenys pratimo metu nėra 
aktyvuojami.
Treniruojami raumenys: m. rectus abdominis.
Matmenys:  ilgis 155 cm, plotis 65 cm, aukštis 108 cm.

Treniruoklis Abdominal – Trainer 336

Art. nr. 126

Patogi tempimo pratimų sistema žymiai supaprastina 
funkcinių tempimo pratimų atlikimą.
Ypač naudingas vyresnio amžiaus žmonėms ar 
pacientams turintiems pusiausvyros sutrikimų, kai 
reikalingas didelis saugumas, neapribojantis tempimo 
pratimo efektyvumo. 
Matmenys: ilgis 106 cm, plotis 125 cm, aukštis 210 cm.

Tempimo pratimų sistema Strech-Boy 126
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Art. nr.756

Daugiafunkcinis viso kūno raumenų treniruoklis. Troso 
traukimo ir stūmimo sistema netrukdomai leidžia atlikti 
pasikartojančius judesius. Švelniai traukiamas trosas 
neleidžia atlikti agresyvių judesių, su staigia pradžia ar 
pabaiga.
• Palaipsniui kintanti svorių pasipriešinimo skalė.
• 7 m troso ilgis didelio greičio jėgos treniruotėms.
• Pasirenkamas troso traukimo aukštis.
• Reguliuojama pasilaikymo rankenos padėtis.
Įrenginio pasipriešinimo svoris iki 55 kg, su papildomais 
svoriais iki 80 kg.
Priedai: 2 traukimo rankenos, 1 laikymosi rankena, 
dirželis kojai.
Matmenys: ilgis 100 cm, plotis 110 cm, aukštis 225 cm.
Svoris: 90 kg.

Treniruoklis Medi-pull 756

Art. nr. 607

Skaitmeninis nugaros ir galūnių raumenų 
dinamometras. Matuoja maksimalią izometrinę 
raumenų jėgą. Galima išmatuoti šiuos judesius 
atliekančių raumenų jėgą: juosmens lenkimas ir 
tiesimas, šoninis juosmens lenkimas, kaklo lenkimas ir 
tiesimas, kaklo šoninis lenkimas, stūmimas nuo krūtinės 
ir traukimas prie krūtinės, rankos atitraukimas, kojos 
atitraukimas, pritraukimas ir tiesimas. 
Raumenų jėgos dydis pateikiamas kilogramais. Tyrimo 
rezultatai įrašomi į atminties kortelę ir perkeliami į 
Back-Check programinę įrangą kompiuteryje, kuriame 
informacija yra apdorojama ir pateikiamos tyrimo 
išvados - grafiniu ir skaitiniu pavidalu.
Matmenys: ilgis 136 cm, plotis 100 cm, aukštis 238 cm.

Skaitmeninis izometrinės raumenų jėgos 
dinamometras Back-check 607
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Muscles - lower surfaceMuscles - upper surface

JUDESIO KLINIKA

Back-check measurement results
Height (cm)
Weight (kg)

192
106

Date of measurement
Born on

Trunk flexion/extension

Trunk extension

Measure(kg)       32.0
Recommed(kg)       78.2

Trunk extension

Measurement 32.0 kg

Recommended 78.2 kg

Trunk flexion

Measure(kg)       57.0
Recommed(kg)       60.1

Trunk flexion

Measurement 57.0 kg

Recommended 60.1 kg

Results

Trunk extension Measure(%)       56.1
Trunk flexion Measure(%)      100.0

Achieved strenght relation

Trunk extension

56.1%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Recommed(%)      130.0
Trunk flexion Recommed(%)      100.0

Recommended strenght relation

Trunk extension

130.0%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Difference(%)       59.1
Trunk flexion Difference(%)        5.2

Appraisement Strength relation

"very bad"
Using this measurement, the strength relation between the anterior, preventive (flexion) and the posterior, stretching 
(extension) trunk musculature is determined.
Your measured strength relation is very bad. An unfavourable strenght relation may cause false stress of the lumbar spine.
Corresponding, the improvement of the strenght relation is an important goal of your individual training program.

Progression Strenght relation

50.0

kg

24.04.10
very bad bad less

satisfiable
well ideal

24.04.10

Trunk extension Trunk flexion

Muscles - lower surfaceMuscles - upper surface

JUDESIO KLINIKA

Back-check measurement results
Height (cm)
Weight (kg)

168
62

Date of measurement
Born on

Trunk flexion/extension

Trunk extension

Measure(kg)       32.5
Recommed(kg)       39.1

Trunk extension

Measurement 32.5 kg

Recommended 39.1 kg

Trunk flexion

Measure(kg)       20.5
Recommed(kg)       26.1

Trunk flexion

Measurement 20.5 kg

Recommended 26.1 kg

Results

Trunk extension Measure(%)      158.5
Trunk flexion Measure(%)      100.0

Achieved strenght relation

Trunk extension

158.5%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Recommed(%)      150.0
Trunk flexion Recommed(%)      100.0

Recommended strenght relation

Trunk extension

150.0%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Difference(%)       16.9
Trunk flexion Difference(%)       21.4

Appraisement Strength relation

"well"
Using this measurement, the strenght relation between the anterior, preventive (flexion) and the posterior, stretching 
(extension) trunk musculature is determined.
Your measured strenght relation is well. A well-balanced strenght relation defends from false stress of the lumbar spine.
This favorable strength relation should be preserved by an individual training program.

Progression Strenght relation

20.0

40.0

kg

14.05.10
very bad bad less

satisfiable
well ideal

14.05.10

Trunk extension Trunk flexion



Švedų įmonė MONARK daugiau kaip 50 metų visame pasaulyje žinoma kaip profesionalių 
dviračių-treniruoklių-ergometrų, skirtų reabilitacijai, medicinai ir sporto medicinai, gamintoja.
Pagrindinis pranašumas - MONARK dviračius-treniruoklius lengva kalibruoti ir patikrinti testavimo metu.
Visi MONARK pažymėti CE ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Art. nr. 90928-10

Savybės:
Testai pagal Åstrand ir YMCA protokolus, fizinio 
pajėgumo (fitneso) testas.
Švytuoklinė skalė, kalibruojama.
Reguliuojama sėdynė ir laikymosi rankena.
Dažyto plieno rėmas su transportavimui skirtais 
ratukais.
Elektroninis matuoklis, kuriame rodoma:
• Pedalų apsisukimų per minutę skaičius;
• Širdies susitraukimo dažnis per minutę;
• Treniruotės trukmė minutėmis ir sekundėmis;
• Greitis kilometrais arba myliomis per valandą;
• Atstumas kilometrais arba myliomis;
• Sudegintos kalorijos;
• Galia vatais.
Techninės charakteristikos:
Galia: 15 - 400 vatų. Išmatavimai: ilgis 124 cm, plotis 64 
cm, aukštis 126 cm. Svoris 58 kg. Smagratis 20 kg. 
Maksimali apkrova 250 kg.
Komplekte:
Siųstuvas – krūtinės ląstą juosiantis diržas su elektrodais 
širdies susitraukimo dažniui matuoti.

Monark dviratis-treniruoklis-ergometras 
928E

Art. nr. 90927

Savybės:
Didelis, gerai subalansuotas smagratis (14 kg). Su 
apkrovos įtempimo diržu, nekalibruojamas. Apkrova 
reguliuojama mechaniniu būdu sukant rankenėlę. 
Reguliuojama sėdynė ir pasilaikymo rankena. Dažyto 
plieno rėmas su transportavimui skirtais ratukais. 
Elektroninis matuoklis, kuriame rodoma:
• Širdies susitraukimo dažnis per minutę;
• Treniruotės trukmė minutėmis ir sekundėmis;
• Greitis kilometrais arba myliomis per valandą;
• Atstumas kilometrais arba myliomis.
Nustatomas laikmatis greičiui ir atstumui matuoti.
Techninės charakteristikos:
Išmatavimai: ilgis 124 cm, plotis 64 cm, aukštis 126 cm. 
Svoris 56 kg. Maksimali apkrova 250 kg.
Priedai:
Art. nr. 9339-98 - siųstuvas – krūtinės ląstą juosiantis 
diržas su elektrodais širdies susitraukimo dažniui 
matuoti.

Monark dviratis-treniruoklis-ergometras 
Cardio Care 927E
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Art. nr. 90915

Savybės:
Didelis, gerai subalansuotas smagratis (17 kg). Su 
apkrovos įtempimo diržu, kalibruojamas. Apkrova 
reguliuojama mechaniniu būdu sukant rankenėlę. 
Reguliuojama sėdynė ir laikymosi rankena. Dažyto 
plieno rėmas su transportavimui skirtais ratukais. 
Elektroninis matuoklis, kuriame rodoma:
• Pedalų apsisukimų per minutę skaičius;
• Širdies susitraukimų dažnis per minutę;
• Treniruotės trukmė minutėmis ir sekundėmis;
• Greitis kilometrais arba myliomis per valandą;
• Atstumas kilometrais arba myliomis;
• Sudegintos kalorijos;
• Galia vatais.
Techninės charakteristikos:
Išmatavimai: ilgis 87 cm, plotis 53 cm, aukštis 118 cm.
Svoris 38 kg. Maksimali apkrova 125 kg.
Priedai:
Art. nr. 9339-98 - siųstuvas – krūtinės ląstą juosiantis 
diržas su elektrodais širdies susitraukimo dažniui 
matuoti.

Monark dviratis-treniruoklis 915E
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Art. nr. RT2-13

Savybės:
Elektroninis ekranas su USB jungtimis. Ergonomiška 
sėdėjimo padėtis: sėdynė su reguliuojamu atlošu, kojos 
minant pedalus ne vertikalioje, o horizontalioje padėtyje. 
Didelis, gerai subalansuotas smagratis (20 kg). Apkrova 
reguliuojama mechaniniu būdu keičiant svirties, 
esančios prie elektroninio ekrano, padėtį (žingsniai nuo 
A iki F). Reguliuojama sėdynė ir atlošas. Su laikymosi 
rankenomis sėdynės šonuose ir prie ekrano. Dažyto 
plieno rėmas su transportavimui skirtais ratukais. 
Elektroninis ekranas, kuriame rodoma:
• Širdies susitraukimų dažnis per minutę;
• Treniruotės trukmė minutėmis ir sekundėmis;
• Greitis kilometrais arba myliomis per valandą;
• Atstumas kilometrais arba myliomis;
• Sudegintos kalorijos;
• Galia vatais;
• Duomenų perdavimas.
Techninės charakteristikos: 
Galia: 4 – 700 vatų esant 50 – 100 pedalų apsisukimų 
per minutę. 1400 vatų maksimali galia esant 200 pedalų 
apsisukimų per minutę. Išmatavimai: ilgis 190 cm, plotis 
68 cm, aukštis 106,5 cm. Svoris 107 kg. Maksimali 
apkrova 250 kg.
Priedai:
Art. nr. 9339-98 - siųstuvas – krūtinės ląstą juosiantis 
diržas su elektrodais širdies susitraukimo dažniui 
matuoti.

Monark dviratis-treniruoklis RT-2



Art. nr. 90827-7

Savybės:
Apkrova reguliuojama mechaniniu būdu. Didelis gerai 
subalansuotas smagratis (20 kg). Elektroninis ekranas. 
Reguliuojamas sėdynės aukštis: 80-112 cm. 
Reguliuojama rankena su specialia greitai atlaisvinama 
svirtele. Stabilus rėmas. Dažyto plieno rėmas su 
transportavimui skirtais ratukais. Elektroninis matuoklis, 
kuriame rodoma:
• Pedalų apsisukimų per minutę skaičius.
• Širdies susitraukimų dažnis per minutę.
• Treniruotės trukmė minutėmis ir sekundėmis.
• Greitis kilometrais arba myliomis per valandą.
• Atstumas kilometrais arba myliomis.
Techninės charakteristikos:
Išmatavimai: ilgis 112 cm, plotis 53 cm (ties rankenomis), 
aukštis 89-113 (ties rankenomis). Svoris 47 kg. Maksimali 
apkrova 250 kg.
Priedai:
Art. nr. 9339-98 - siųstuvas – krūtinės ląstą juosiantis 
diržas su elektrodais širdies susitraukimo dažniui 
matuoti.

Monark dviratis-treniruoklis-ergometras 
827E

Art. nr. 90881

Individualiai reguliuojamos rankenos/pedalai (ilgis ir 
kampas). Tinka rankoms ir kojoms mankštinti. Lengvai 
transportuojamas. Galima naudoti sėdint neįgaliojo 
vežimėlyje. Su apkrovos įtempimo diržu, kalibruojamas. 
Apkrova reguliuojama mechaniniu būdu sukant 
rankenėlę. Dažyto plieno rėmas su transportavimui 
skirtais ratukais ir stūmimo rankena. Elektroninis 
matuoklis, kuriame rodoma:
• Pedalų apsisukimų per minutę skaičius;
• Širdies susitraukimų dažnis per minutę;
• Treniruotės trukmė minutėmis ir sekundėmis.
Techninės charakteristikos: 
Galia: 5 – 100 vatų esant 50 pedalų apsisukimų per 
minutę. Išmatavimai: ilgis 54 cm, plotis 40 cm, aukštis
55 cm. Svoris 22 kg.
Komplekte:
Pedalai ir rankenos.

Monark rankų-kojų treniruoklis Rehab 
Trainer 881E

D
vi

ra
či

ai
-t

re
ni

ru
ok

lia
i



MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruokliai varomi 
varikliu, su įdiegta programine įranga.
Pagrindinės indikacijos:
insultas (Hemiplegija), išsėtinė sklerozė, cerebrinis 
paralyžius, para-tetraplegija, Spina Bifida sindromas / 
hidrocefalija, paralyžius po smegenų traumos / 
hemoragija smegenyse, raumenų distrofija. 
Treniruokliai turi tris režimus: 
1. Pasyvų, kai pedalus suka variklis; 
2.Pusiau aktyvų, kai pedalus suka pats žmogus, iš dalies 
padedant varikliui pasukti pedalus; 
3. Aktyvų, kai žmogus pats suka pedalus be variklio 
pagalbos.
Unikali šių treniruoklių savybė – įdiegta judesio apsaugos 
ir spazmo kontrolės funkcija – pajunta raumens 
spastiškumą. Treniruoklis nedelsiant sustoja ir pradeda 
sukti pedalus priešinga kryptimi, kad apšildytų ir 
atpalaiduotų raumenį.
MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruoklių nauda 
terapijoje:
1. Spazmams malšinti, raumenis atpalaiduoti, pagerinti 
mobilumą.
2. Vaikščiojimo funkciją palaikyti: gerina raumenų tonusą, 
teigiamai veikia judesių kontrolę, mažina riziką pargriūti 
vaikštant.
3. Sąnarių sąstingio (kontraktūrų) prevencija.
4. Raumenų stiprinimas.
5. Aktyvuojamos skrandžio ir žarnyno funkcijos.
6. Mažinama osteoporozės rizika.
7. Mažinama edemos atsiradimo rizika.
8. Stimuliuojamas metabolizmas, širdies ir kraujagyslių 
sistema.
9. Gerinama psichologinė būsena ir savijauta.
10. Mažinamas vaistų suvartojimas.
11. Išsaugomas mobilumas ir savarankiškumas.

Po treniruotės galima analizuoti rezultatus: treniruotės trukmę (atskirai 
aktyviame-pasyviame režimuose), nuvažiuotą atstumą (atskirai aktyvia-
me-pasyviame režimuose), raumenų tonusą (Nm; treniruotės pradžioje, 
pabaigoje, vidurkį), aktyvumą/jėgą (W; vidurkį, aukščiausią tašką), 
sunaudotą energiją (kcal/kJ), kairės ir dešinės kojos simetriškumą.

Visi MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruokliai turi didelį prietaisų 
valdymo skydelį su spalvotu ekranu ir grafine išraiška, 27 kalbomis, 
įskaitant lietuvių kalbą.

Art. nr. 300.000

MOTOmed MUVI treniruoklis – vienu metu sukant 
pedalus/rankenas galima mankštinti ir rankas, ir kojas, 
todėl greičiau pasiekiami efektyvesni terapijos rezultatai. 
Išmanioji skaitmeninė judesio kontrolės sistema 
individualiai reaguoja į kiekvieną vartotoją. Treniruokliu 
paprasta naudotis žmonėms su ribota motorika. 12 colių 
spalvotas, reguliuojamo pasvirimo kampo lytėjimo 
ekranas: lengvai įskaitomas, valdymo mygtukai 
uždedami pagal individualius poreikius, programinės 
įrangos atnaujinimai įdiegiami per USB jungtį.
Reguliuojamas MOTOmed MUVI treniruoklio aukštis ir 
rankų/viršutinės kūno dalies treniruoklio horizontali 
padėtis.

Rankų-kojų treniruoklis MUVI
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Valdymo pulto ekrane galima 
stebėti, ar simetriškai dirba abiejų 
kojų raumenys (galioja tik aktyvia-
me režime).

Galimybė išjungti/įjungti spazmų
kontrolės funkciją.



Aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis VIVA 2

Šiame treniruoklyje įdiegtos visos patikimos MOTOmed 
funkcijos: pedalų sukimo krypties pasirinkimas (pirmyn 
arba atgal), spazmų kontrolės funkcija, simetrinė 
treniruotė, 13 terapijos programų, skirtų skirtingoms 
būklėms ir terapijos tikslams, motyvacijos programa 
MOTOmax ir TRAMPOLINmax ir kt.
Aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis VIVA 2 gali tik būti 
kojų treniruoklis arba rankų-kojų treniruoklis.

Rankų/viršutinės kūno dalies treniruoklis apsisuka 180° kampu apie savo ašį.

Treniruoklis lengvai
transportuojamas ant ratukų.

Art. nr. 200.003+302.000

Reguliuojamo aukščio rankena laikytis.
Išmatavimai: aukštis 100 cm, plotis 60 cm, ilgis 56 cm.
Svoris 31 kg.
Komplekte: 
prietaisų valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys pedalai, 
blauzdas prilaikančios atramos, rankena laikytis.

Kojų treniruoklis su rankena pasilaikymui 
VIVA 2

Rankų-kojų treniruoklis VIVA 2
Art. nr. 200.003+302.000+250.000

Reguliuojamo aukščio rankena laikytis.
Rankų/viršutinės kūno dalies treniruoklis apsisuka 180° 
kampu apie savo ašį. 
Išmatavimai: aukštis 100 cm, plotis 60 cm, ilgis 56 cm.
Svoris 38 kg.
Komplekte: 
prietaisų valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys pedalai, 
blauzdas prilaikančios atramos, rankena laikytis, 
rankų/viršutinės kūno dalies treniruoklis.
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Art. nr. 200.004+302.000

Bazinis modelis, turintis standartines funkcijas: pedalų 
sukimo krypties pasirinkimo (pirmyn arba atgal), 
spazmų kontrolės, simetrinės treniruotės ir kt., tačiau 
šiame treniruoklyje naudojama paprastesnė programinė 
įranga, pavyzdžiui, nėra motyvacijos programų 
MOTOmax ir TRAMPOLINmax, nėra išsaugotų terapijos 
programų, negalima po treniruotės analizuoti rezultatų 
ir kt.
Reguliuojamo aukščio rankena laikytis.
Išmatavimai: aukštis 100 cm, plotis 60 cm, ilgis 56 cm.
Svoris 31 kg.
Komplekte: 
prietaisų valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys pedalai, 
blauzdas prilaikančios atramos, rankena laikytis.

Kojų treniruoklis su rankena laikytis VIVA 
2 Light

Art. nr. 200.008

Tinka kasdienei mankštai. MOTOmed treniruoklį galima 
minti nepriklausomai nuo to, koks oras lauke. 
Nustatomas 90 pedalų apsisukimų per minutę greitis 
pasyviame režime. Gerinama kraujotaka, metabolizmas, 
kvėpavimas ir širdies-kraujagyslių sistema. Pagerėjusi 
kraujotaka gerina deguonies ir maistingų medžiagų 
įsisavinimą smegenyse. Jei treniruotė trunka ilgiau nei 15 
minučių, smegenyse išsiskiria laimės ir dopamino 
hormonai. Laimės hormonas motyvuoja nuotaikingai 
treniruotei. Dopamino hormono stygius būdingas 
Parkinsono liga sergantiems žmonėms, todėl 
treniruojantis su MOTOmed treniruokliu išsiskiria 
dopamino hormonas ir sulėtinamas ligos progresavimas. 
Simptomai išlaikomi pastovūs arba pagerinama būsena.
Reguliuojamo aukščio rankena pasilaikymui.
Išmatavimai: aukštis 100 cm, plotis 60 cm, ilgis 56 cm.
Svoris 31 kg.
Komplekte: 
prietaisų valdymo skydelis, SmoothDriveSystem 
programa (90 pedalų apsisukimų per minutę greitis 
pasyviame režime), atminties kortelių skaitytuvas ir 
atminties kortelė, pėdas įtvirtinantys pedalai, rankena 
laikytis.

Aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis VIVA 
2 PARKINSON
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Aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis GRACILE 12 (vaikiškas)

Treniruoklio atstumas tarp pedalų vidinės dalies yra ypač 
mažas, t.y. 12 cm (Viva2 treniruoklio – 16 cm), todėl šį 
treniruoklį gali naudoti netgi labai maži vaikai. Treniruoklis 
turi daug reguliavimo funkcijų, todėl gali „augti“ kartu su 
vaiku:
- Reguliuojamo aukščio rankena laikytis: 66-92 cm.
- Reguliuojamas atstumas tarp vartotojo ir rankenos, t.y. 
rankena yra reguliuojamo ilgio: 0-8 cm.
- Reguliuojamas pedalų aukštis: 26-46 cm.
- Reguliuojamo ilgio atrama į grindis: 43-70 cm.
Išmatavimai: aukštis 100 cm, plotis 60 cm, ilgis 56 cm.
Aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis GRACILE 12 gali būti 
tik kojų treniruoklis arba rankų-kojų treniruoklis.

Art. nr. 200.004+302.000

Svoris 25 kg. 
Komplekte:
prietaisų valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys pedalai, 
blauzdas prilaikančios atramos, pedalų sukimosi 
spindulio reguliatorius, rankena laikytis.

Vaikiškas kojų treniruoklis su rankena 
pasilaikymui GRACILE 12

Art. nr. 594.003+599.000

Svoris 35 kg. 
Komplekte:
prietaisų valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys pedalai, 
blauzdas prilaikančios atramos, pedalų sukimosi 
spindulio reguliatorius, rankena laikytis, rankų/viršutinės 
kūno dalies treniruoklis.

Vaikiškas rankų-kojų treniruoklis
GRACILE 12
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Specialiai pritaikytas gulinčių ligonių judėjimo terapijai, 
ankstyvajai reabilitacijai.
Treniruoklio nereikia tvirtinti prie lovūgalio, treniruoklis 
specialiomis atramomis tvirtai ir stabiliai įremiamas į 
grindis.
Su rankena stumti.
Reguliuojamo aukščio: 107-133 cm.
Reguliuojamo pločio važiuoklė: 43-73 cm.
Reguliuojamo ilgio ašis, ant kurios yra pedalai: 50-60 cm.
Išmatavimai: plotis 51 cm, ilgis 85 cm. Svoris 61 kg (be kojų 
vedlių ir blauzdų atramų).
Aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis LETTO2 gali būti tik 
kojų treniruoklis arba rankų treniruoklis.

Art. nr. 279.003+168.000

Komplekte:
didelis prietaiso valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys 
pedalai, kojų vedliai su reguliuojamo kelio sąnario 
apsauga ir su specialiomis blauzdas prilaikančiomis 
atramomis.

Kojų treniruoklis LETTO 2

Art. nr. 279.008

Komplekte:
didelis prietaisų valdymo skydelis, rankų/viršutinės kūno 
dalies treniruoklis.

Rankų treniruoklis  LETTO 2

Aktyvių-pasyvių judesių treniruoklis  LETTO 2
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Art. nr.  279+168+154+159+160+162+166

Komplekte:
didelis prietaiso valdymo skydelis, pėdas įtvirtinantys 
pedalai, kojų vedliai su reguliuojama kelio sąnario 
apsauga ir su specialiomis blauzdas prilaikančiomis 
atramomis, papildoma rėmo fiksacija prie žemės, 
reguliuojamo pločio treniruoklio važiuoklė, kelių 
sulenkimo kampo reguliavimo mechanizmas, prailgintas 
valdymo skydelio laikiklis.

Kojų treniruoklis LETTO 2 dializei



MOTOmed aktyvių-pasyvių judesių treniruoklių palyginimas

Motorizuotas kojų judėjimas (pasyvus režimas)

Motorizuotas rankų judėjimas (pasyvus režimas) • • • • -

Aktyvus mynimas padedant varikliui – pusiau aktyvus režimas

Funkcinės ir techninės savybės: Viva 2 Viva 2
Light

Viva 2
Parkinson Gracile 12 Letto 2

Aktyvus mynimas naudojant raumenų jėgą, pasirenkamas apkrovos
lygis/pavara: nuo labai lengvo iki labai sunkaus, t.y. nuo 0 iki 20

Papildomas mygtukas perėjimui iš pasyvaus režimo į aktyvų režimą

Grįžtamasis ryšys aktyviame ir pasyviame režimuose (automatinė funkcija)

Reguliuojamas pedalų sukimosi greitis: nuo 0 iki 60 pedalų apsisukimų
per minutę (galioja tik pasyviame režime) iki 90

Pasirenkama pedalų sukimosi kryptis: pirmyn arba atgal

Motyvacijos programos MOTOmax ir TRAMPOLINmax -

13 terapijos programų (gali būti individualiai redaguojamos) -

Galimybė įjungti pauzę (sustabdyti) -

Galimybė naudoti duomenų apdorojimo ir analizės programinę įrangą
(lustinę kortelę MOTOmed sam2) • - • • •

Pulso kontrolės prietaisas MOTOmed Kardio16 - reguliuoja pasipriešinimo
lygį į žemesnį ar aukštesnį • - • • •

Galimybė naudoti FES raumenų stimuliacijos aparatą jungiant per
specialią sąsają • - • • •

Judesio apsaugos ir spazmo kontrolės funkcija

Pagalbinė funkcija palengvinti pėdos įstatymą į pedalą

Didelis prietaisų valdymo skydelis (dydis: 8,5x11,5 cm) su spalvotu ekranu
ir su grafine išraiška

Simetrinė treniruotė – dešiniosios ir kairiosios kūno pusės aktyvumo
rodikliai

Valdymo pulto ekrane galima stebėti, ar simetriškai dirba abiejų kojų
raumenys, rodomi du grafiniai stulpeliai su procentine išraiška (galioja
tik aktyviame režime)

-

Simetrinis kojų ir rankų bei viršutinės kūno dalies treniravimas

Raumenų tonuso įvertinimas treniruotės pradžioje ir pabaigoje bei
vidutinė reikšmė

Po treniruotės galima analizuoti rezultatus: treniruotės trukmę (atskirai
aktyviame-pasyviame režimuose), nuvažiuotą atstumą (atskirai aktyviame-
pasyviame režimuose), raumenų tonusą (Nm; treniruotės pradžioje, pabai-
goje, vidurkį), aktyvumą/jėgą (W; vidurkį, aukščiausią tašką), sunaudotą
energiją (kcal/kJ), kairės ir dešinės kojos simetriškumą.

-

Reguliuojama variklio galia kojoms 2 iki 15,8 Nm

Ø 13 cm Ø 13 cm Ø 13 cm Ø 13 cm Ø 5 cm

2 iki 15,8 Nm 2 iki 15,8 Nm 1,5 iki 10,6 Nm 1 iki 9 Nm

Nustatoma treniruotės trukmė: nuo 0 iki 120 minučių

Su ratukais transportuoti

Metalinė konstrukcija, standartinė spalva Smėlio SmėlioMėlyna Mėlyna Mėlyna

standartinė komplektacija - nekomplektuojamaspapildomai užsakomas priedas•
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Žmonėms, daug laiko praleidžiantiems neįgaliojo 
vežimėlyje, svarbu keisti poziciją. Įvairūs moksliniai tyrimai 
ir klinikinės studijos patvirtina, kad ilgą laiką praleidžiant 
vienoje padėtyje, žmogaus sveikatai gresia rimtos 
komplikacijos. Žmogaus kūnas privalo būti stovimoje 
padėtyje, nes stovint:
• Padidinamas / išlaikomas judesių diapazonas.
• Sumažinama sąnarių ir raumenų kontraktūra.
• Sustabdoma liemens ir kojų raumenų atrofija.
• Mažinami raumenų spazmai.
• Pagerinama / išlaikoma kaulų struktūra ir viso skeleto 
vystymasis.
• Stabdomas skoliozės progresavimas.
• Tolygiai pasiskirsto įvairioms kūno dalims tenkanti 
apkrova.
• Pagerinamos žarnyno, inkstų ir šlapimo pūslės funkcijos 
ir jų reguliarumas.
• Stiprinama širdies ir kraujagyslių sistema ir didinama 
ištvermė.
• Gerinama kraujotaka.
• Mažinamas apatinių galūnių tinimas.
EasyStand stovynės, skirtos įvairaus amžiaus žmonėms, 
turintiems fizinę negalią, yra saugios ir patogios naudoti. 
Stovynę sudaro trijų taškų paciento prilaikymo sistema: 
kelių atramos su paminkštinimais, sėdmenų ir krūtinės 
atramos, kurios prilaiko žmogų keičiant padėtį tarp 
sėdėjimo ir stovėjimo, ir atvirkščiai. Komfortas yra labai 
svarbus stovint, todėl visos dalys, kurios laiko žmogų, yra 
paminkštintos. Stovynę galima sustabdyti bet kuriuo 
metu, pereinant iš sėdimos pozicijos į stovimą. Tai leidžia 
palengva prisitaikyti prie stovėjimo pozicijos, išvengiant 
nereikalingos įtampos, jeigu stacionarioje padėtyje buvo 
praleidžiama labai daug laiko. Modulinė stovynės 
konstrukcija užtikrina visapusišką pritaikymą įvairių fizinių 
būklių pacientams. 

Techninės EasyStand stovynių ir treniruoklio charakteristikos:

Vartotojo ūgis (cm)

Didžiausias leidžiamas vartotojo svoris (kg)

122 - 168 122 - 168 152 - 188 183 - 211 122 - 168 152 - 18891 - 13771 - 102

MXS S

Bantam Evolv Glider

M L MXL L

91 90 127 159 90 1274523

Sėdynės aukštis (atstumas tarp sėdynės ir pėdų atramų) (cm) 28 - 50 29 - 46 36 - 52 43 - 58 34 - 42 39 - 4711 - 4211 - 42

Sėdynės gylio diapazonas (cm) 36 - 48 36 - 48 46 - 59 50 - 64 36 - 48 46 - 5828 - 4118 - 31

Sėdynės aukštis nuo grindų (cm) 58 55 55 60 55 554848

Kelių atramų dydis (cm) 14 43 x 23 43 x 23 43 x 23 18 x 18 18 x 189 x 136 x 13

Kelių atramos gylio diapazonas (cm) 8 - 15 5 - 18 5 - 18 6 - 20 -

- - - - -

-6 - 206 - 20

Stovynės svoris (kg) 49 46 47 51 79 7924,524,5

Stovynės užimama vieta (cm) 62 x 113 67 x 91 67 x 91 72 x 97 67 x 104 67 x 10462 x 9362 x 93

Atlošo atlenkimo kampas 0 - 9000 - 9000 - 900

Žmonėms, daug laiko praleidžiantiems neįgaliojo 
vežimėlyje, svarbu keisti poziciją. Įvairūs moksliniai tyrimai 
ir klinikinės studijos patvirtina, kad ilgą laiką praleidžiant 
vienoje padėtyje, žmogaus sveikatai gresia rimtos 
komplikacijos. Žmogaus kūnas privalo būti stovimoje 
padėtyje, nes stovint:
• Padidinamas / išlaikomas judesių diapazonas.
• Sumažinama sąnarių ir raumenų kontraktūra.
• Sustabdoma liemens ir kojų raumenų atrofija.
• Mažinami raumenų spazmai.
• Pagerinama / išlaikoma kaulų struktūra ir viso skeleto 
vystymasis.
• Stabdomas skoliozės progresavimas.
• Tolygiai pasiskirsto įvairioms kūno dalims tenkanti 
apkrova.
• Pagerinamos žarnyno, inkstų ir šlapimo pūslės funkcijos 
ir jų reguliarumas.
• Stiprinama širdies ir kraujagyslių sistema ir didinama 
ištvermė.
• Gerinama kraujotaka.
• Mažinamas apatinių galūnių tinimas.
EasyStand stovynės, skirtos įvairaus amžiaus žmonėms, 
turintiems fizinę negalią, yra saugios ir patogios naudoti. 
Stovynę sudaro trijų taškų paciento prilaikymo sistema: 
kelių atramos su paminkštinimais, sėdmenų ir krūtinės 
atramos, kurios prilaiko žmogų keičiant padėtį tarp 
sėdėjimo ir stovėjimo, ir atvirkščiai. Komfortas yra labai 
svarbus stovint, todėl visos dalys, kurios laiko žmogų, yra 
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Reabilitacinės stovynės EASYSTAND



Art. nr. PT50001 – Bantam XS (71 – 102 cm ūgiui)
Art. nr. PT50002 – Bantam S (91 – 137 cm ūgiui)

Vienintelė stovynė sujungianti sėdėjimą, stovėjimą ir 
gulėjimą. Padėtis keičiama šiuo eiliškumu: gulėjimas – 
sėdėjimas – stovėjimas. Vaikams, turintiems ribotą 
judesių diapazoną dėl klubo ir/arba kelio kontraktūros, 
yra naudinga gulima padėtis su klubo-kelio lenkimo 
padėtimi. 
Ideali stovėjimo pozicija yra vertikali su visiškai ištiestais 
klubais ir keliais, galvai esant virš pečių. Tačiau kai kurie 
vaikai negali išlaikyti tokios pozicijos ilgesnį laiką. Vaikui 
pavargus, jo padėtis keičiama į gulim�ą. Taip geriau 
valdoma galvos padėtis, tuo pačiu išlaikomas ištiestas 
klubas ir kelis.
Papildomai užsakomi priedai (būtiniausi):
Art. nr. PT50076 – skaidri viršutinės kūno dalies atrama, 
kuri prilaiko perkeliant vaiką iš sėdėjimo padėties į 
stovimą. Galima keisti gylį, aukštį ir pasvirimo kampą. 
Dydis 48 x 61 cm. 

Stovynė EasyStand Bantam

Art. nr. PY5500 - Bantam M (122 – 168 cm ūgiui)

Vaikui augant, jo padėties keitimas tampa labiau 
sudėtingu. Bantam Medium leidžia perkelti vaiką 
sėdimoje arba gulimoje pozicijoje arba bet kurioje 
tarpinėje pozicijoje. Centrinės padėties reguliatorius 
keičia padėtį tarp sėdėjimo-stovėjimo ir gulėjimo. 
„Neutralus“ nustatymas leidžia keisti padėtį tarp 
sėdėjimo ir gulėjimo, tuo metu hidraulinė rankinė 
pavara kelia vaiką į stovimą padėtį. Jokia kita stovynė 
nesuteikia tiek daug padėčių galimybių. 
Papildomai užsakomi priedai (būtiniausi):
Art. nr. PY5606 – skaidri atrama, prilaikanti viršutinę 
kūno dalį. Komplekte yra atrama kartu su išlenkta ir 
krūtinei skirta paminkštinta plokštele.
Art. nr. PY5574 – lenkta nugaros atrama, prilaikanti 
vidurinę kūno dalį. Atramos viršus gali būti 38 cm arba  
48 cm iki sėdynės.

Stovynė EasyStand Bantam Medium
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Art. nr. PNG50187 – Glider M (122 – 168 cm ūgiui)
Art. nr. PNG50024 – Glider L (152 - 188 cm ūgiui)

Apjungia apatinės kūno dalies judesių diapazoną su 
viršutinės kūno dalies stiprinimu, tuo pačiu metu 
gaunant pasyvaus stovėjimo teikiamą naudą. 
Šis treniruoklis aktyviai skatina čiurnų, kelių ir klubų 
judėjimą, taip didinant šių kūno dalių judesių diapazoną, 
gerinant kvėpavimo ir širdies bei kraujagyslių sistemos 
veiklą ir ištvermę. Aktyvus svoris, tenkantis ilgiesiems 
kaulams, yra padidinamas keičiant kojų padėtį, ir 
vartotojas pajaučia pagreitėjusią širdies veiklą.
Papildomai užsakomi priedai (būtiniausi):
Art. nr. PNG50067 – tiesi atrama nugarai laikyti. 
Atramos viršūnė yra 48 cm atstumu nutolusi nuo 
sėdynės krašto. Ši atrama lengvai pritvirtinama ir  
nuimama dviejų rankenėlių pagalba - nesukelia 
problemų norint perkelti pacientą.

EasyStand Glider treniruoklis
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Art. nr. NG50162 – Evolv M (122 – 168 ūgiui)
Art. nr. NG50084 – Evolv L (152 – 188 cm ūgiui)
Art. nr. NG50209 – Evolv XT (183 – 211 cm ūgiui)

Dėl modulinės konstrukcijos Evolv stovynė yra 
universalus stovėjimo rėmas. Bazinis stovas tinkamas 
daugumai vartotojų, tačiau, jeigu reikia papildomo 
prilaikymo, galima rinktis iš daugelio priedų, kurie 
pritaikomi pagal vartotojo poreikius.
Skaidri viršutinės kūno dalies atrama padeda išlaikyti 
stovėseną net ir ligoniams su sunkiausia tetraplegijos 
forma. Ši atrama pastovai laiko priekinę kūno dalį, todėl 
vartotojas gali sustoti bet kurioje pozicijoje tarp 
sėdėjimo ir stovėjimo. 
Papildomai užsakomi priedai (būtiniausi):
Art. nr. PNG50067 – tiesi atrama nugarai laikyti. 
Atramos viršūnė yra 48 cm atstumu nutolusi nuo 
sėdynės krašto. Ši atrama lengvai pritvirtinama ir  
nuimama dviejų rankenėlių pagalba - nesukelia 
problemų norint perkelti pacientą. 
Art. nr. PNG50130 – atrama, kuri laiko rankas ir viršutinę 
kūno dalį pacientui esant bet kokioje padėtyje. Šios 
atramos padėtis keičiasi kartu su žmogaus padėties 
kitimu, todėl atramą galima naudoti ne tik stovint. 
Standartinėje komplektacijoje yra atrama, tačiau ją 
naudoti galima tik esant stovimoje padėtyje.

EasyStand Evolve stovynė



Nuolatinio pasyvaus judesio terapija (angl. CPM – „Continuous Passive Motion Therapy“) – pakartotinis pažeistos 
galūnės lenkimas ir tiesimas be paciento pastangų įtempti raumenį.
Nuolatinio pasyvaus judesio terapijos (toliau CPM) aparatai skirti ankstyvajai reabilitacijai atstatant prarastą sąnarių 
funkciją ir mobilumą.
CPM nauda:
apsaugoma nuo komplikacijų pooperaciniu laikotarpiu; suaktyvinama kraujo apytaka; išvengiama sąaugų; didinama 
judesių amplitudė ir sąnario mobilumas; pacientas įgauna daugiau pasitikėjimo savimi, geriau jaučiasi ir gali 
savarankiškai apsitarnauti.

N
uo

la
tin

io
 p

as
yv

au
s 

ju
de

sio
 (C

PM
) t

er
ap

ijo
s 

tr
en

iru
ok

lia
i

Art. nr. 4621001802

Techninės charakteristikos:
Kelio fleksija: 130°. Kelio ekstenzija: -3°. Klubo fleksija: 
80°. Klubo ekstenzija: 10°. Čiurnos plantarinė fleksija: 
40°. Čiurnos dorzalinė fleksija: 30°. Čiurnos rotacija į 
vidų: 30°. Čiurnos rotacija į išorę: 30°. Greitis: 50° - 
220°/min.. Paciento ūgis: 1,1 – 2,06 m. Svoris: 15 kg. 
Išmatavimai: 109 x 33 x 35 cm. Maksimali apkrova: 150 kg.
Savybės:
Su nuotolinio valdymo pultu su LCD ekranu. 
Reguliuojamo ilgio, todėl tinka ir mažiems vaikams ir 
aukštiems suaugusiems. Komplekte yra medžiaginiai 
įdėklai.

Kelio sąnario CPM aparatas

Art. nr. 80.00.040

Techninės charakteristikos:
Kelio sąnario ekstenzija/fleksija: -10°/0/120°. Klubo 
sąnario ekstenzija/fleksija: 0/7°/115°. Pauzė 
(ekstenzija/fleksija): 0 - 59 sek./1 – 59 min. Greitis: 
5 % - 100 %. Apšilimo režimas. Paciento ūgis: 1,2 – 2,05 
m. Šlaunies ilgis: 31 – 49 cm. Blauzdos ilgis: 25 – 57 cm. 
Maksimali apkrova: 230 kg. Aparato svoris: 11 kg. 
Išmatavimai: 97 x 36 x 23 cm.
Elektrinio saugumo klasė:  1 klasė, tipas B.
Savybės:
Aparato parametrai valdomi pulteliu, yra galimybė 
išsaugoti nustatytus parametrus. Anatomiškai teisinga 
kojos padėtis. Stabilus, su neslidžiu pagrindu. 2 metų 
garantija.

Kelio sąnario CPM aparatas

Art. nr. 4621006502

Techninės charakteristikos:
Čiurnos plantarinė fleksija:  40°. Čiurnos dorzalinė 
fleksija: 30°. Eversija: 25°. Inversija: 25°. Greitis: 50° - 
150°/min.. Pėdos dydis: 19 – 29 cm. Svoris: 12,5 kg. 
Išmatavimai: 56 x 37 x 45 cm.
Savybės:
Gali būti naudojamas gulimoje arba sėdimoje padėtyse. 
Su nuotolinio valdymo pultu su LCD ekranu. 16 
programuojamų gydymo režimų. Apšilimo režimas, 
kurio metu automatiškai didinama judesių amplitudė.

Čiurnos sąnario CPM aparatas
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Art. nr. 4621005002

Techninės charakteristikos:
Kumščio suspaudimas (MCP-PIP-DIP): nuo -30° iki 225°.
Ulnarinė deviacija: nuo -30° iki 60°. Riešo ekstenzija – 
fleksija: nuo -50° iki 90°. Riešo ektenzija – fleksija su 
MCP: nuo -50° iki 140°. Pronacija – supinacija: nuo -90° 
iki 90°. Nykščio opozicija plaštakai: nuo 0° iki 180°. 
Su giliųjų raumenų sausgyslėmis (angl. intrinsic plus) 
(plaštakos lenkimas per krumplius žemyn, kai 
interfalanginiai pirštų sąnariai tiesūs, riešas 
imobilizuotas, nykštys tiesus): nuo 0° iki 90°.
Be giliųjų raumenų sausgyslių (angl. intrinsic minus) 
(interfalanginių sąnarių lenkimas žemyn, kai plaštaka 
per krumplius tiesi, riešas imobilizuotas): nuo 0° iki 180°.
Selektyvus distalinio interfalanginio sąnario (DIP) 
mobilizavimas: nuo 0° iki 70°.

Riešo ir plaštakos sąnarių CPM aparatas

Art. nr. 4621005502

Techninės charakteristikos:
Kumščio suspaudimas (MCP-PIP-DIP): nuo -15° iki 270°.
Su giliųjų raumenų sausgyslėmis (angl. intrinsic plus) 
(plaštakos lenkimas per krumplius žemyn, kai 
interfalanginiai pirštų sąnariai tiesūs, riešas 
imobilizuotas, nykštys tiesus): nuo 0° iki 90°.
Be giliųjų raumenų sausgyslių (angl. intrinsic minus) 
(interfalanginių sąnarių lenkimas žemyn, kai plaštaka 
per krumplius tiesi, riešas imobilizuotas): nuo 0° iki 180°.
Nešiojamas. Sudėtas į patogų lagaminėlį.

Portatyvus riešo ir plaštakos sąnarių CPM 
aparatas

Art. nr. 2038

Standartiniai priedai
Art. nr. 20723 - paciento rinkinys alkūnei (minkšti 
įdėklai)
Art. nr. 20661 - paciento duomenų kortelė (1 vnt.)
Techninės charakteristikos:
Ekstezija/fleksija: -5 – 140°. Pronacija/Supinacija: -9° – 
90° (keičiama rankiniu būdu). Variklio konktrolė:  
On/O�. Pauzė: 0 – 30 sek. Greitis: 0 – 100 proc.. 
Laikmatis:  1 – 300 min.. Sinchrolizacija: On/O�. 
Terapijos laikas h : min. Svoris: 16 kg. Išmatavimai: 84 – 
104 cm x 60 cm x 80 cm. Saugumo testai: CSA – 
601-0-M90, UL – 2601-1.
Savybės:
Sinchronizuojamas variklis leidžia kiekvienam pacientui 
atskirai nustatyti gydymo parametrus. Lengvai 
naudojamas valdymo pultelis, kuriuo išsaugomi paciento 
duomenys paciento kortelėje. Teisingi fiziologiniai 
didžiausios amplitudės judesiai. Lengvai 
transportuojamas. Lengvas (16 kg). 2 metų garantija.

Alkūnės sąnario CPM aparatas

Fleksija/Ekstenzija

Fiziologiniai judesiai



Art. nr. 30101-020

Naudojamas neuro-ortopedijos reabilitacijai, skausmo 
terapijai bei sensomotorikai lavinti.
Treniruotės su POSTUROMED tikslai:
• Gerinti sąnarius stabilizuojančių raumenų funkciją.
• Gydyti chronišką nugaros ir posturalinį skausmą, dėl 
kurio nukenčia sensomotorikos sistema.
• Lavinti koordinaciją.
Dėl unikalios treniruoklio konstrukcijos yra galimybė 
reguliuoti platformos nestabilumo lygį.
Dr. Eugen Rašev 1992 metais išplėtojo naują aktyvaus 
tipo posturalinę terapiją, kuriai panaudojo reguliuojamo 
nestabilumo lygio pusiausvyros platformą. Svarbiausias 
darbo su POSTUROMED tikslas yra segmentinės 
koordinacijos aktyvavimas, o ne polisegmentinių 
raumenų aktyvacija. Dėl šių savybių POSTUROMED 
treniruoklis yra ideali priemonė progresinei, individualiai 
parenkamai (atsižvelgiant į paciento segmentinę 
disfunkciją) segmentinių raumenų posturalinei 
stimuliacijai. Rezultatas – greitesnė posturalinė reakcija 
ir gerėjanti segmentinė koordinacija. Mankštindamiesi 
ant POSTUROMED platformos pacientai jaučiasi 
saugūs, nebijo nukristi, nes yra sumontuotas specialus 
laikymosi rėmas.
Klinikinės indikacijos:
• Čiurnos, kelio, klubo sąnarių bei stuburo funkcinis 
netvirtumas – nestabilumas.
• Dėl raumenų disbalanso, silpnumo ir netaisyklingos 
laikysenos atsiradęs nugaros skausmas.
• Pooperacinis stuburo, kelio, čiurnos, klubo laikotarpis.
• Pooperacinis laikotarpis po klubo ir kelio sąnarių 
endoprotezavimo.
• Atraminių sąnarių (čiurnos, kelio, klubo ir kt.) 
hipermobilumas ir raumenų hipotonusas.
• Netaisyklinga kūno padėtis - laikysena (ypač jaunų 
žmonių).
• Esant judėjimo ir koordinacijos sutrikimams.
• Fibromialgija.
• Visais atvejais esant raumenų ir reakcijos nusilpimui 
dėl neurologinių priežasčių.
Konstrukcijos savybės
Platforma sumontuota ant specialios nestabilumo 
amplitudę reguliuojančios laikiklių sistemos, kurios 
technologija yra patentuota. Laikiklių sistemą sudaro 8 
laikikliai (4 raudonos ir 4 juodos spalvos), kurie 
suskirstyti poromis po du kiekviename kampe. Laikiklių 
sistema riboja platformos judėjimo trajektoriją ir 
nestabilumo amplitudę. Yra ergonomiškos 30 cm ilgio 
rankenos nestabilumui reguliuoti. 
Techninės charakteristikos:
• Platformos dydis: 60 x 60 cm
• Bendras dydis (gabaritinis matmuo): 90 x 85,5 cm
• Aukštis (nuo grindų iki turėklo viršaus): 114,3 cm
• Svoris: 42 kg
• Maksimali apkrova: 180 kg
Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos 
93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Neuro-ortopedinis treniruoklis
Posturomed 202

Standartinėje komplektacijoje:
trys apsauginiai turėklai su transportavimo ratukais,
2 virpėjimo/svyravimo laikiklių grandinės 
(raudona/juoda) su 2 blokatoriais, platformos šonuose 
metalinės kilpelės karabinams tvirtinti, 60 x 60 cm 
dydžio platforma.
Rėmo spalva: sidabro.
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Art. nr. 30401-001

Naudojamas neuro-ortopedijos reabilitacijai, skausmo 
terapijai bei sensomotorikai lavinti.
Torsiomed efektyvumui įtaką daro sukimosi amplitudės 
keitimas ir terapijos platformos išorinių judesių impulsai. 
Didžiausia galima sukimosi amplitudė viena kryptimi yra 
25°, ji gali būti keičiama kas 5°. Kuo didesnė platformos 
sukimosi amplitudė, tuo daugiau pastangų reikia įdėti 
norint atlikti pratimą.
Išoriniai judesių impulsai sukuriami gydytojo, naudojant 
specialią rankenėlę. Žmogaus centrinė judėjimo sistema 
turi reaguoti į netikėtą išorinį impulsą. Kuo stipresnis 
išorinis judėjimo impulsas, tuo sudėtingesnis pratimas.
Klinikinės indikacijos:
• Išplitęs skausmas.
• Uždegimas.
• Ūmios traumos.
• Arterinė hipertenzija.
• Įvairūs simptomai (vegetaciniai/neurologiniai).
• Vestibuliarinio aparato sutrikimai.
• Polineuropatija.
Kontraindikacijos:
• Sąnarių ir minkštųjų audinių uždegimas.
• Skausmas kūno vietose, kurioms tenka apkrova.
• Raumenų spastiškumas.
• Ūmios neuro-raumenų sistemos funkcinės patologijos.
• Silpna paciento fizinė būklė.
Konstrukcijos savybės
Terapinės sistemos pagrindą sudaro nestabili besisukanti 
32 cm skersmens  platforma. Ši platforma pakabinta ant 
svyruojančios sistemos. Maksimalus sukimosi kampas 
reguliuojamas kaiščiais. Platformoje yra 8 skylės, kurios 
leidžia pritvirtinti papildomus modulius. 
Techninės charakteristikos:
• Maksimalus platformos paviršiaus judėjimas į šonus 
(horizontaliai): 18 mm nuo vidurio, viso 36 mm.
• Maksimali sukimosi amplitudė: 25° nuo vidurio, viso 
50°.
• Virpėjimo dažnis: 1,5 – 6,0 Hz.
• Platformos skersmuo: 32 cm.
• Bendras dydis (gabaritinis matmuo): 53 x 77 cm.
• Aukštis (nuo grindų iki turėklo viršaus): 112,7 cm.
• Svoris: 23,4 kg.
• Maksimali apkrova: 150 kg.
• Nereikia kalibruoti.
Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos 
93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.
Standartinėje komplektacijoje:
turėklas laikytis, 2 ratukai (Ø 75 mm) transportuoti,
32 cm skersmens plastiku dengta platforma.
Rėmo spalva: sidabro.

Neuro-ortopedinis treniruoklis Torsiomed
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Art. nr. M5800

Pratimų stotelė tinka tiek sveikatinimo, tiek įvairaus 
lygio fitneso pratimams atlikti. Patentuota unikali 
FullGravityTM technologija, dėl kurios visose erdvinėse 
plokštumose judesys atliekamas naudojant svarmenų 
apkrovą.
Konstrukcijos savybės
Pratimų stotelę sudaro dvi, dešinioji ir kairioji, ištisinio 
troso grandinės (kilpos). Kiekviena trosų grandinė (kilpa) 
turi individualiai reguliuojamus svarmenų blokus po 79 
kg. Pratimų stotelėje įmontuoti 3D skriemuliai, kurie 
sukasi 360° kampu, todėl judesį galima atlikti trijose 
erdvinėse plokštumose. Pasipriešinimas (apkrova) kinta 
palaipsniui priklausomai nuo atliekamo judesio 
amplitudės, todėl faktinė apkrova skiriasi nuo 
pasirinktos svarmenų apkrovos. Ši savybė gali būti 
naudojama pasipriešinimui (apkrovai) keisti pratimo 
atlikimo metu, nekeičiant svarmenų apkrovos. 
Techninės charakteristikos:
• Aukštis: 2120 mm.
• Stotelės dydis: 1405 x 1650 mm.
• Reikalingas plotas stotelei, kad būtų galima laisvai 
mankštintis: 1405 x 3900 mm.
• Svarmenų blokai: 2 x 79 kg.
• Svoris:  365 kg.
Sertifikuotas medicinos gaminys pagal Medicinos 
direktyvą 93/42/EEB.

KINESIS pratimų stotelė
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Art. nr. AC5000M-INT

Savybės:
• Žemas pradinis greitis – 1, maksimalus – 12 kph.
• Įkalnės simuliacija: nuo -3 iki 12 proc.
• Papildomi greičio ir nuolydžio reguliavimo mygtukai 
ant laikymosi rankenų šonuose.
• Priežiūros nereikalaujantis, smūgiams atsparus bėgimo 
paviršius. Anglies pluoštas tolygiai įaustas į dvisluoksnę 
medžiagą – treniruotės metu išsklaidomas statinis 
elektros krūvis.
• Didelis ėjimo/bėgimo paviršius – 56 x 157 cm.
• Avarinio sustabdymo įrenginys – mygtukas bei 
specialus segtukas, tvirtinamas ant naudotojo rūbų. 
• Prailginti ranktūriai.
• Programos: Manualinė, Širdies susitraukimų dažnių, 
Profilių programa.
• Ekrane rodomi duomenys: greitis, įkalnė, širdies 
susitraukimų dažnis, laikas, sudegintos kalorijos, 
atstumas, tempas, metos (METS).
Techninės charakteristikos:
Ilgis  207 cm , plotis 87 cm, aukštis  160 cm.  Svoris  220 
kg . Maksimalus naudotojo svoris  227 kg.
Pažymėtas CE ženklu pagal 93/42/EEB Medicinos 
gaminių direktyvą.

Medicininis bėgimo takelis

Art. nr. SXT7000E-INT

Savybės:
• Net 43 cm ilgio „žingsnis“. Judesio metu susilygiuoja 
rankenų pasvirimo bei kelių taškai, taip skatinama 
taisyk- linga laikysena bei biomechaninė kūno padėtis.
• 56 cm ilgio rankų lenkimo ir tiesimo atstumas užtikrina 
naudotojo liemens rotaciją ir efektyvią kūno centrinės 
dalies treniruotę.
• Didelės atramos pėdoms su apsauginiais krašteliais
•  Dėl patentuotos Bio-Flex technologijos pėdų atramos 
juda kartu su pėdomis, pašalinami „karšti taškai“, 
sustingimas, judesio metu skatinama geresnė 
cirkuliacija.
 • Treniruotės metu sudaroma nelygaus paviršiaus 
simuliacija, taip stiprinami pusiausvyros įgūdžiai.
• Naudotojas gali atlikti pratimus abiejomis kryptimis – 
pirmyn ir atgal.
• 1-20 pasipriešinimo lygių, reguliuojamų kas 0,1, todėl 
viso net 200 pasipriešinimo apkrovos lygių.
• Papildoma platforma ir dideli ranktūriai palengvina 
užlipimą ant treniruoklio.
• Širdies susitraukimų dažnis gali būti matuojamas 
naudojant daugelį rinkoje siūlomų belaidžių įrenginių.
Techninės charakteristikos:
Atramos pėdoms: didelės, su apsauginiais borteliais.
Pedalų judėjimo ir pasipriešinimo kryptis: į abi puses. 
Žemiausias galimas pasipriešinimo lygis: 6 vatai. 
Pasipriešinimo lygiai:  200. Bendras ilgis:  190 cm. 
Bendras plotis:  76 cm. Bendras aukštis:  160 cm. Svoris:  
138 kg. Maksimalus naudotojo svoris:  193 kg.
Pažymėtas CE ženklu pagal 93/42/EEB Medicinos 
gaminių direktyvą.

Viso kūno elipsinis treniruoklis
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Art. nr. 35400150

Treniruoklis naudojamas kojų ir rankų mankštai. 
Pagamintas iš metalo, su plastikiniais pedalais. Pedalai 
su užsegamais prilaikančiais pėdas dirželiais. Sukama 
rankenėle mechaniškai reguliuojama pedalų apkrova.

Rankų-kojų treniruoklis

Art. nr. 03-010103

Jungiamas į elektros tinklą. Valdomas valdymo pultu. Du 
režimai: aktyvus ir pasyvus. Reguliuojamas pedalų 
sukimosi greitis ir pasipriešinimas (apkrova). Su 15 
minučių chronometru. 
LCD ekrane rodomas laikas, pedalų apsisukimų skaičius 
ir sudegintos kalorijos. 
Komplekte:
neslystantis kilimėlis ir pedalai.

Rankų-kojų treniruoklis Deluxe III

Art. nr. 20000

Montuojamas prie sienos. Skirtas pečių juostos judesių 
amplitudei didinti, raumenims stiprinti, kraujotakai 
gerinti. Reguliuojamas pasipriešinimo lygis. Su LCD 
ekranu, kuriame rodomas svirties apsukimų skaičius, 
svirties sukimo greitis (kiek sukimų padaroma per 
minutę), treniruotės trukmė ir sudegintos kalorijos. 
Lengvai reguliuojamas aukštis. 
Komplekte:
rėmas treniruokliui tvirtinti prie sienos.
Treniruoklio dydis: 95,6 x 44,5 x 45 cm. Svoris 11,5 kg.

Peties sąnario sukimo treniruoklis
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Art. nr. 22160

Savybės ir privalumai:
• Unikali virvė, sudaryta iš atskirų sekcijų: tiesioginė 
informacija apie progresą.
• Pacientai mato vaizdinę informaciją apie savo būklės 
pagerėjimą: aiškios, tikslios instrukcijos.
• Specialistai gali aiškiai nurodyti pacientams treniruotės 
tikslus ir maksimalias ribas.
• Tvirtas įtaisas tvirtinti prie durų – tinka tvirtinti ant visų 
standartinių durų staktų.
• Minkštos poroloninės rankenos – ypatingas komfortas 
naudojant priemonę.
• Reguliuojamas virvės ilgis – universalumas, galimybė 
pritaikyti pacientui reikiamą ilgį.

Pečių juostos treniruoklis Thera-band 
Shoulder Pulley

Art. nr. 5026

Skirtas rankų ir pečių juostos judesių amplitudei didinti. 
Treniruoklį galima naudoti namuose ir reabilitacijos 
centruose. Treniruoklis kabinamas virš durų, kurių storis 
3 cm. Treniruoklį sudaro: 22 pakopų kopėtėlės, du 15 cm 
ilgio kaiščiai, 73 cm ilgio nailono virvė su rankenomis ant 
skriemulio, 91 cm ilgio nailono virvė susukta ant 
reguliuojamo aukščio laikiklio. Ant virvės galo - guminis 
kamuoliukas spaudymui. Bendras treniruoklio aukštis 
1,07 m, plotis 29 cm, svoris 8,5 kg.

Daugiafunkcinis treniruoklis Grahamizer I

Art. Nr. 21910

Kompaktiška, tvirtinama prie sienos, pritaikyta viso kūno 
mankštai ir reabilitacijai. Su specialiais kabliukais 
apvalioms mankštos juostoms užkabinti. Stotelė 
pagaminta iš anoduoto aliuminio. Su bėgeliais juostų 
tvirtinimo kabliukams ir skersiniams slankioti, kad būtų 
individualiai parinkta reikiama padėtis pratimui. 
Aukštis 105 cm, plotis 60 cm, gylis 45 cm.
Komplekte:
geltonos, raudonos, žalios ir mėlynos spalvos 
Thera-Band apvalios juostos (visų juostų po 2 vienetus),
dvi Thera-Band rankenėlės, du Thera-Band dirželiai 
juostai tvirtinti ant čiurnų, vienas Thera-Band dirželis 
juostai tvirtinti ant galvos, du spalvoti pratimų plakatai.

Thera –Band reabilitacijos ir 
sveikatingumo sistema
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Art. nr. FysioGaming

Modernus prietaisas aktyviai ir efektyviai funkcinei 
reabilitacijai, susidedančiai iš pratimų atviroje ir uždaroje 
kinetinėje grandinėje. Treniruojantis su FysioGaming 
vystoma raumenų jėga, didinama galūnių koordinacija ir 
judesių amplitudė. 
Veikimo principas
Naudotojas kūno judesiais valdo žaidimą, naudodamas 
Microsoft Kinect sistemą ir kamerų rinkinius, kurie 
skenuoja naudotojo figūrą 3D erdvėje. Pasitelkiant 
paprastus naudotojo judesių mobilumo matavimus, 
galima įvertinti jo gabumus ir treniravimosi progresą. 
Inovatyvi sistema sukurta taip, kad ja gali naudotis 
įvairaus amžiaus žmonės su skirtingais sutrikimais ir 
ligomis.
Rankos ir kojos
Reabilitacijos metu tinka naudoti asmenims, turintiems 
problemų su klubais, kelių sąnariais, pėdomis, po 
kryžminių raiščių operacijos, po peties traumos.
• Siekimas į šonus
• Pritūpimai
• Staigūs pasvirimai į priekį
• Šlaunų adukcija ir abdukcija
• Rankų rotacija
• Rankų mostai
Nugara
Efektyvus nugaros pratimai užtikrina tinkamą viso kūno 
motorinių funkcijų veikimą. Žaidimo metu stiprinama 
naudotojo raumenų jėga ir gerinami viso kūno 
motoriniai įgūdžiai, įskaitant balansą ir koordinaciją. 
Treniruotis galima pagal pasirinktą stiprumo lygį.
• Rankų kėlimas pakaitomis
• Rankų mostai pakaitomis
• Liemens sukimas
• Nugaros pusiausvyra – priekis/galas
• Nugaros pusiausvyra – iš šono į šoną
• Nugaros pusiausvyra – skersai
• Stuburo treniruotė
• Tempimo pratimai
Pusiausvyra
Pusiausvyra yra esminė visų terapijų dalis. FysioGaming 
yra sukurta stiprinti naudotoją nuo anksčiausios 
reabilitacijos pakopos. Sistema gali būti naudojama 
kartu su pusiausvyros pagalvėlėmis ar plokštumomis, 
tokiomis kaip Airex Balance Pad.
• Liemens pusiausvyra – priekis/nugara
• Liemens pusiausvyra – iš šono į šoną
Dinaminė pusiausvyra
Dinaminės pusiausvyros lavinimo pratimai yra 
pagrindiniai pratimai reabilitacijos metu. Sistema leidžia 
rinktis iš daugybės pratimų: ėjimas, bėgimas ir 
šokinėjimas. Terapeutas gali lengvai keisti pratimų 
sudėtingumo lygį. Sistema dažnai naudojama senyvo 
amžiaus žmonėms pargriuvimo profilaktikai.

Pratimų sistema su grįžtamuoju ryšiu 
FysioGaming

• Dinaminė pusiausvyra – priekis/nugara
• Dinaminė pusiausvyra – iš šono į šoną
• Ėjimas ir pašokimas
• Bėgimas vienoje vietoje 
Savybės:
66 pagrindinių ir daugiau kaip 300 individualių pratimų.
Nėra jokio amžiaus apribojimo.
Asmeninės treniruotės kūrimas.
Reabilitacijos proceso sekimas.
Malonus ir įdomus reabilitacijos procesas.
FysioGaming rinkinį sudaro:
Kompiuterio ekranas (galima rinktis skirtingo dydžio 
įstrižainės: 23“, 27“, 40“ arba 55“), Kinect jutiklis, stovas
FysioGaming programinė įranga, naudojimo instrukcija.



KINEZITERAPIJAI
Neuroraumeninės

aktyvacijos terapijai

Elastinės mankštos

juostos ir rankenėlės

Terapiniai kamuoliai

Mankštos kilimėliai

Svarmenys

Pusiausvyrai ir koordinacijai

Sėdėsenos koregavimo 

priemonės

Vaikščiojimui treniruoti

Kitos priemonės mankštai 

Kinezioteipai ir teipai

Šalčio terapijai



Neurac® neuroraumeninės aktyvacijos terapija – tai 
metodas ūmiam ir chroniškam griaučių-raumenų 
sistemos skausmui ir disfunkcijai gydyti. Neurac® 
terapijos metodas paremtas naujausiais tyrimais ir 
nusistovėjusiais moksliniais principais, kurie siūlo taikyti 
uždaros grandinės pratimus nervų, griaučių-raumenų 
sistemų problemoms spręsti ir funkcionalumui didinti. 
Neurac® terapiją sudaro keturi pagrindiniai elementai:
1. Pratimai atliekami uždaroje kinetinėje grandinėje 
panaudojant REDCORD slankiojančią sistemą.
2. Atskiroms kūno dalims taikoma kontroliuojama 
vibracija/perturbacija.
3. Taikoma specifinė ir laipsninė pratimų progresija.
4. Neskausminga terapija.
Patentuotas vibracinis įrenginys Redcord® Stimula 
naudojamas kaip papildomas įrankis terapijos poveikiui 
sustiprinti. Neurac® terapijos metu patikrinama 
miofascialinė kinetinė grandinė, neuroraumeninė funkcija 
ir gebėjimas valdyti „vietinius/giliuosius“ ir 
„bendrinius/paviršinius“ raumenis.

Neurac® kursų programa parengta pagal REDCORD 
planą ir yra vienoda visame pasaulyje. 
Teorinius-praktinius Neurac® terapijos kursus Lietuvoje 
veda sertifikuoti Neurac® terapijos kursų instruktoriai. 
Kursų programa suderinta su Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija. Kursus organizuoja UAB 
„TEIDA“ ir „Judesio Akademija“. Kursai skirti dirbantiems 
su REDCORD terapine įranga.
Neurac® terapijos kursų programą sudaro trys pakopos:
 1. Neurac 1
 2. Neurac 2
 3. Neurac 3

Neurac® neuroraumeninės aktyvacijos 
teoriniai-praktiniai kursai

Neurac® neuroraumeninės aktyvacijos terapija
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Neurac® neuroraumeninės aktyvacijos terapija – tai 
metodas ūmiam ir chroniškam griaučių-raumenų 
sistemos skausmui ir disfunkcijai gydyti.
terapijos metodas paremtas naujausiais tyrimais ir 
nusistovėjusiais moksliniais principais, kurie siūlo taikyti 
uždaros grandinės pratimus nervų, griaučių-raumenų 
sistemų problemoms spręsti ir funkcionalumui didinti. 
Neurac® terapiją sudaro keturi pagrindiniai elementai:
1. Pratimai atliekami uždaroje kinetinėje grandinėje 
panaudojant REDCORD slankiojančią sistemą.
2. Atskiroms kūno dalims taikoma kontroliuojama 
vibracija/perturbacija.
3. Taikoma specifinė ir laipsninė pratimų progresija.
4. Neskausminga terapija.
Patentuotas 
naudojamas kaip papildomas įrankis terapijos poveikiui 
sustiprinti. 
miofascialinė kinetinė grandinė, neuroraumeninė funkcija 
ir gebėjimas valdyti „vietinius/giliuosius“ ir 
„bendrinius/paviršinius“ raumenis.

Neurac®
planą ir yra vienoda visame pasaulyje. 
Teorinius-praktinius 
veda sertifikuoti veda sertifikuoti 
Kursų programa suderinta su Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerija. Kursus organizuoja UAB 
„TEIDA“ ir „Judesio Akademija“. Kursai skirti dirbantiems 
su REDCORD
Neurac® 
 1. Neurac 1
 2. Neurac 2
 3. Neurac 3

Neurac® neuroraumeninės aktyvacijos 
teoriniai-praktiniai kursai

Neurac® neuroraumeninės aktyvacijos terapija

Neurac 1 (3-jų dienų kursai)

1 diena: Įžanga į Neurac
2 diena: Apatinė kūno dalis
3 diena: Viršutinė kūno dalis

24 val. kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimai

Neurac 2 (5-jų dienų kursai)

• Nugara ir dubens sritis
• Apatinės galūnės
• Kaklas
• Viršutinės galūnės
• Stimula

35 val. kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimai

Neurac 3 (2-jų dienų kursai)

Praktinė dalis: pratimai

Specialisto kvalifikacijai
„Sertifikuotas Neurac
instruktorius“ gauti

14 val. kvalifikacijos kėlimo
pažymėjimai

Daugiau informacijos: www.JudesioAkademija.lt
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Vienintelė sistema tinkanti Neurac® terapijai. Su trimis 
terapijos įtaisais.
Neribota kūno padėčių įvairovė bei viso kūno kybojimo 
galimybė.
• Patogi ir efektyvi skausmo suvaldymo kontrolė saugiai 
kybant visam kūnui.
• Pritaikoma visiems pacientams.
• Sąnarius stabilizuojančių giliųjų raumenų ir sąnarius 
mobilizuojančių paviršinių raumenų disfunkcijos išsamus 
įvertinimas.
• Patobulinta konstrukcija, pritaikyta naudoti kartu su 
Redcord Stimula aparatu terapinei vibracijai.
• Patrauklus dizainas.
• Tolygiai slankiojanti sistema, skirta lengvai naudoti.

Redcord Workstation Professional komplektą sudaro:
Pakabinama slankiojanti sistema su trimis skersiniais – 
1vnt.;
Terapijos įtaisai Redcord Trainer su dirželiais plaštakoms 
– 3 vnt.;
Terapijos įtaisas Redcord AXIS su dirželiais plaštakoms – 
1 vnt.;
Platūs diržai – 2 vnt.;
Siauri diržai – 2 vnt.;
Dvigubas diržas – 1 vnt.;
Rankenėlės, mod. PowerGrip – 1 pora;
Elastinės virvės, juodos, nedidelio pasipriešinimo –
2 vnt. x 30 cm ir 2 vnt. x 60 cm;
Elastinės virvės, raudonos, didelio pasipriešinimo –
2 vnt. x 30 cm ir 2 vnt. x 60 cm;
Redcord virvės - 2 vnt. x 30 cm ir 2 vnt. x 60 cm;
Redcord virvė, 5 m ilgio, su kabliuku – 1 vnt.;
Ritinys, dydis 15 x 50 cm – 1 vnt.;
Pripučiamos pusiausvyros pagalvėlės – 2 vnt.;
Redcord AXIS virvės užrakinimo mechanizmas – 1 vnt.;
Redcord AXIS tvirtinimo detalės ir 3 vnt. karabinų;
Slankiojančios sistemos tvirtinimo detalės;
Virvių sukabinimo kabliukai – 3 vnt.;
Prie sienos montuojama kabykla diržams ir virvėms – 1 
vnt.;
Įtaisas virvei atlaisvinti – 1 vnt.;
Redcord Trainer naudojimo instrukcija ir plakatas;
Redcord AXIS naudojimo instrukcija ir plakatas.

Neuroraumeninės aktyvacijos terapijos 
sistema  Redcord Workstation Professional

Gali būti montuojama į lubas, į sieną arba į grindis.

Montuojama į lubas. Art. nr. 100003

Dydis: plotis 78 cm, ilgis 182 cm, aukštis iki 350 mm.

Dydis: plotis 201,6 cm, gylis 228,5 cm, aukštis 245 cm.

Dydis: plotis 265 cm, gylis 190 cm, reguliuojamas aukštis 2,52 – 2,56 m. 

Montuojama į sieną Art. nr. 100103

Pastatoma ant grindų. Art. nr. 100203
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Art. nr. 110100

Su Redcord Stimula Neurac® gydymas yra efektyvesnis. 
Redcord Stimula yra lengvai tvritinamas prie Redcord 
Workstation terapinės sistemos. Redcord Stimula 
suteikia greitesnį funkcinį atstatymą ir veiksmingesnius 
gydymo rezultatus esant:
• neuroraumeninio valdymo sutrikimams,
• griaučių-raumenų sistemos skausmams,
• kaklo, nugaros, dubens ir pečių juostos funkciniam 
sutrikimui.
Gydymas yra atliekamas uždaroje kinetinėje grandyje ir 
yra sudedamoji Neurac gydymo dalis. Redcord Stimula 
perduoda vibraciją visoms  Redcord Workstation 
terapinės sistemos virvėms, ant kurių kybo pacientas. 
Vibracija yra taikoma pasirinktoms kūno vietoms ir 
dozuojama keičiant vibravimo dažnį, stiprumą, vibracijos 
tipą bei eigą.
Tyrimais įrodyta, kad vibracija:
• aktyvina propriorecepciją,
• padidina raumenų aktyvaciją,
• didina raumenų jėgą,
• pagerina lankstumą,
• mažina skausmą.
Komplekte:
1 Redcord Stimula aparatas; 1 elektros laidas ir kojos 
pedalas; 1 juodas dėklas; 1 Redcord Stimula naudojimo 
instrukcija; 1 laikiklis Stimula aparatui tvirtinti prie 
Redcord Trainer virvių.

Vibracinis įrenginys Redcord Stimula

3 x Terapijos įtaisai
Redcord Trainer

Redcord PowerGrip
rankenėlių pora

1 x Redcord ritinys 15 x 50 cm
2 x Redcord pripučiamos
pusiausvyros pagalvėlės

1 x Redcors AXIS
virvės užraktas Redcord AXIS

tvirtinimo detalės
3 x  Karabinai

Slankiojančios sistemos
tvirtinimo detalės

3 x Redcord virvių sukabinimo kabliukai 
1 x Redcord prie sienos montuojama

kabykla diržams ir virvėms 

1 x Redcord Trainer/Mini
naudojimo instrukcija 

1 x Redcord pratimų plakatas

1 x Redcord AXIS naudojimo instrukcija 
1 x Redcord AXIS pratimų plakatas

1 x Redcord įtaisas virvei
atlaisvinti

Redcord Workstation yra paženklintas
CE ženklu ir atitinka medicininio gaminio

(1 klasė) reikalavimus

Redcord elastinės virvės, 30 cm, pora
Redcord elastinės virvės, 60 cm, pora

Juodos, nedidelio pasipriešinimo

Redcord elastinės virvės, 30 cm, pora
Redcord elastinės virvės, 60 cm, pora

Raudonos, didelio pasipriešinimo

Redcord virvės, 30 cm, pora
Redcord virvės, 60 cm, pora

1 x Redcord virvė, 5 metrų
ilgio, su kabliuku

1 x Terapijos įtaisas Redcord Axis 2 x Redcord platūs diržai 2 x Redcord siauri diržai 1 x Redcord dvigubas diržas

Redcord Workstation Professional komplektas:
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Redcord pratimų programa Redcord® Suspension Exercises (RC1).
Galima atsisiųsti nemokamą sutrumpintą Redcord pratimų programos
versiją Redcord® Suspension Exercises Lite.
www.physiotools.com 

Art. nr. 110030

Su šiuo įtaisu kybojimo pratimams sukuriamas naujas 
sudėtingesnis lygmuo. Dėka sukamųjų judesių 
sukuriama daug naujų funkcinių pratimų, jų variacijų ir 
galimybių progresavimui. Redcord Axis suteikia daugiau 
galimybių, palyginus su tradiciniais kybojimo pratimais. 
Prietaiso rotacijos dėka didėja nestabilumo laipsnis, 
todėl jau gerai žinomi įprasti pratimai tampa 
sudėtingesni. Toks nestabilumas reikalauja gero balanso 
rotacijos metu, todėl gerinama judesių kontrolė. Axis 
pritaikytas atlaikyti dideles apkrovas. Su Redcord Axis 
atliekami anatomiškai ir techniškai teisingi judesiai, 
kadangi rotacija vyksta ne per vieną, bet per du atskirus 
volelius. Terapija rotacijos judesių principu labai svarbi 
kineziterapeutų, asmeninių trenerių darbe ir žmonėms, 
kurie siekia patobulinti funkcinį pajėgumą. Tai galima 
padaryti su Axis prietaisu.
Fitneso ir sporto segmente, Axis yra puikus įtaisas tiek 
imituoti specifinius sporto judesius, tiek skatinti 
optimalią judesių kontrolę. 
Makasimali apkrova 200 kg.
Komplekte:
1 x Redcord AXIS;
1 x Redcord dirželiai, pora;
1 x Redcord AXIS tvirtinimo detalės;
3 x karabinai;
1 x virvės užrakto mechanizmas;
1 x Redcord AXIS naudojimo instrukcija;
1 x AXIS pratimų plakatas.

Rotacinis įtaisas Redcord Axis

Daugiau Redcord terapijos įrangos komplektų
www.teida.lt



Thera-band® elastinė mankštos juosta veikia 
pasipriešinimo principu. Tai paprasta, saugi ir efektyvi 
mankštos priemonė. Mankštos metu išnaudojamas 
elastinis jėgos stiprinimo komponentas, kuris padidina ne 
tik mankštos efektyvumą, bet ir apsaugo sąnarius ir 
raiščius nuo nereikalingų perkrovų. Thera-Band® juostos 
yra skirtingo tamprumo. Kiekvieno tamprumo juosta yra 
skirtingos spalvos. Rekomenduojamas mankštos juostos 
ilgis nuo 2 iki 3 metrų.

Elastinės mankštos juostos ir rankenėlės

Thera-band® elastinė mankštos juosta veikia 
pasipriešinimo principu. Tai paprasta, saugi ir efektyvi 
mankštos priemonė. Mankštos metu išnaudojamas 
elastinis jėgos stiprinimo komponentas, kuris padidina ne 
tik mankštos efektyvumą, bet ir apsaugo sąnarius ir 
raiščius nuo nereikalingų perkrovų. Thera-Band® juostos 
yra skirtingo tamprumo. Kiekvieno tamprumo juosta yra 
skirtingos spalvos. Rekomenduojamas mankštos juostos 
ilgis nuo 2 iki 3 metrų.

Elastinės mankštos juostos ir rankenėlės
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Art. nr. 20120 - geltona
(mažiausio pasipriešinimo)
Art. nr. 20130 – raudona
Art. nr. 20140 – žalia
Art. nr. 20150 - mėlyna (vidutinio pasipriešinimo)
Art. nr. 20160 - juoda
Art. nr. 20170 - sidabro
Art. nr. 20180 - aukso (didžiausio pasipriešinimo)

Thera-band juostos su lateksu:

Art. nr. 11846 - geltona
(mažiausio pasipriešinimo)
Art. nr. 11847 – raudona
Art. nr. 11848 – žalia (vidutinio pasipriešinimo)
Art. nr. 11849 - mėlyna 
Art. nr. 11850 – juoda (didelio pasipriešinimo)
Art. nr. 20374 – sidabro
(labai didelio pasipriešinimo)
Art. nr. 20384 - aukso (didžiausio pasipriešinimo)

Privalumai: nealergizuoja, patvarios, nereikia talkuoti, 
nesulimpa, bekvapės.

Thera-band juostos be latekso:

Art. nr. 21120 - geltona
(mažiausio pasipriešinimo)
Art. nr. 21130 – raudona
Art. nr. 21140 - žalia
Art. nr. 21150 - mėlyna (vidutinio pasipriešinimo)
Art. nr. 21160 – juoda
Art. nr. 21170 - sidabro
(didžiausio pasipriešinimo)

Thera-band žarnelės:
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Stipraus pynimo rankenėlė
Art. nr. 999094
Rankenėlių pora
Art. nr. 22120
Sporto rankenėlė (30cm ilgio)
Art. nr. 22125
Rankenėlė juostai tvirtinti prie durų
Art. nr. 22130
Dirželiai juostai tvirtinti ant čiurnų (pora)
Art. nr. 22140

Rankenėlės Thera-band mankštos 
juostoms ir žarnelėms

Art. nr. 20811 - geltona – pradedantiesiems
Art. nr. 20821 - raudona – 
pradedantiesiems/vidutinio sunkumo
Art. nr. 20831 - žalia – vidutinio sunkumo
Art. nr. 20841 - mėlyna –pažengusiems

7.5 cm pločio, 61 cm ilgio mankštos juosta be sujungimo 
siūlių.

Thera-band juostos kilpos mankštai

Patentuota CLX juostos konstrukcija: per visą juostos ilgį 
vienodais intervalais yra vienodo ilgio kilpos, todėl CLX 
juostos pritaikymas funkcionalesnis nei paprastos 
mankštos juostos: galima patogiai sugriebti kilpą 
plaštaka arba perkišti ranką/koją/pėdą per kilpą; atlikti 
pasipriešinimo pratimus laikant rankoje objektą, pvz., 
metant kamuoliuką; vienu metu treniruoti apatinę ir 
viršutinę kūno dalis.
Be latekso, todėl nealergizuoja, nesulimpa, ypač 
patvarios. Skirtingo tamprumo: GELTONA – mažiausio 
pasipriešinimo; RAUDONA, ŽALIA, MĖLYNA – vidutinio 
pasipriešinimo; JUODA, SIDABRO, AUKSO – didžiausio 
pasipriešinimo. Juostos ilgis 1,50 m.

Thera-band juosta su kilpomis CLX

Art. nr. 21429 – raudona - pradedantiesiems/
vidutinio sunkumo
Art. nr. 21432 - žalia – vidutinio sunkumo
Art. nr. 21433 - mėlyna – vidutinio sunkumo/
pažengusiems
Art. nr. 21434 - juoda – pažengusiems

Sudaro: 60 cm ilgio apvali juosta, kurios galai tvirtai 
sujungti, kad sudarytų uždaro tipo kilpą, ir du minkšti 
riešų/čiurnų laikikliai greitai ir patogiai tvirtinami Velcro 
juostele.

Thera-band apvalios juostos kilpa mankš-
tai su minkštais riešų/čiurnų laikikliais



Taikomi profilaktikai, bendram fiziniam pasirengimui 
gerinti, pusiausvyrai lavinti bei kūno svoriui mažinti. Tai 
universali, lengvai individualizuojama mankštos priemonė 
visų amžiaus grupių žmonėms. Rekomenduojama turėti 
kiekvienuose namuose.
• Raumenims stiprinti;
• Koordinacijai ir pusiausvyrai gerinti;
• Taisyklingai laikysenai lavinti;
• Silpniesiems ir smulkiesiems kūno raumenims stiprinti;
• Stuburui apsaugoti nuo kompresijos.
GYMNIC kamuolys – padidinto saugumo kamuolys, 
apsaugotas nuo staigaus oro išėjimo, pradūrus kamuolį. 
Rekomenduojama maksimali apkrova - 120 kg. Išbandyta 
maksimali apkrova - 300 kg. Komplekte yra pratimų 
knygelė. I klasės medicinos gaminys. Pagamintas Italijoje.

Terapiniai kamuoliai

Taikomi profilaktikai, bendram fiziniam pasirengimui 
gerinti, pusiausvyrai lavinti bei kūno svoriui mažinti. Tai 
universali, lengvai individualizuojama mankštos priemonė 
visų amžiaus grupių žmonėms. Rekomenduojama turėti 
kiekvienuose namuose.
• Raumenims stiprinti;
• Koordinacijai ir pusiausvyrai gerinti;
• Taisyklingai laikysenai lavinti;
• Silpniesiems ir smulkiesiems kūno raumenims stiprinti;
• Stuburui apsaugoti nuo kompresijos.
GYMNIC kamuolys – padidinto saugumo kamuolys, 
apsaugotas nuo staigaus oro išėjimo, pradūrus kamuolį. 
Rekomenduojama maksimali apkrova - 120 kg. Išbandyta 
maksimali apkrova - 300 kg. Komplekte yra pratimų 
knygelė. I klasės medicinos gaminys. Pagamintas Italijoje.

Terapiniai kamuoliai
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GYMNIC kamuolys parenkamas pagal žmogaus
ūgį arba pagal ištiestos rankos ilgį:

Ø45 cm - 135 - 154 cm ūgiui
Ø55 cm – 155 - 169 cm ūgiui / 56 - 65 cm ištiestos rankos ilgis
Ø65 cm – 170 - 184 cm ūgiui / 66 - 80 cm ištiestos rankos ilgis
Ø75 cm – 185 - 204 cm ūgiui / 81 - 90 cm ištiestos rankos ilgis
Ø85 cm ir didesni kamuoliai skirti grupinei terapijai

55 cm skersmens
Art. nr. 95.39 - žalias
Art. nr. 95.28 - raudonas
Art. nr. 95.05 - perlo
Art. nr. 95.35 - margas
65 cm skersmens
Art. nr. 95.40 - žalias
Art. nr. 95.42 - geltonas
Art. nr. 95.29 - mėlynas
Art. nr. 95.06 - perlo
Art. nr. 95.36 - margas
75 cm skersmens
Art. nr. 95.41 - žalias
Art. nr. 95.30 - geltonas
Art. nr. 95.07 - perlo
Art. nr. 95.37 - margas
85 cm skersmens
Art. nr. 95.85 - raudonas
95 cm skersmens
Art. nr. 95.95 - mėlynas
120 cm skersmens
Art. nr. 95.98 - raudonas

Terapiniai kamuoliai
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Art. nr. 97.51 - 20 cm skersmens
Art. nr. 97.52 - 28 cm skersmens

Pripučiamas, su apvaliais dygliukais. Spalva – geltona. 
Maksimali apkrova 150 kg.
Komplekte yra pratimų knygelė ir adata pompai.

Masažo kamuolys Sensyball

Art. nr. 97.61 – 65 cm skersmens, žalias
Art. nr. 97.60 – 100 cm skersmens, raudonas

Su apvaliais dygliukais.

Masažo kamuolys Therasensory

Tai puiki terapinė priemonė, ypač tiems, kurių sutrikusi 
pusiausvyra. Kineziterapeutas gali pats, sėdėdamas ant 
kamuolio, prilaikyti pacientą. Stabilus kamuolio 
pagrindas ypač patogus atliekant tempimo ir 
pusiausvyros pratimus bei lavinant koordinaciją. 
Maksimali apkrova - 300 kg. Komplekte yra pratimų 
knygelė.

30 cm skersmens
Art. nr. 88.00 - 50 cm ilgis (mėlynas)
40 cm skersmens
Art. nr. 88.01 - 65 cm ilgis (raudonas)
55 cm skersmens
Art. nr. 88.02 - 90 cm ilgis (geltonas)
70 cm skersmens
Art. nr. 88.03 - 115 cm ilgis (mėlynas)
85 cm skersmens
Art. nr. 88.04 - 130 cm ilgis (raudonas)

Dvigubi terapiniai kamuoliai (ritiniai) 
mankštai Physio Roll

Art. nr. 88.06

Dėl dygliuoto kamuolio paviršiaus gaunamas geresnis 
sukibimas su kūnu mankštinantis. Ideali priemonė 
tobulinti jutimo ir lytėjimo įgūdžius, masažuoti. 
Skersmuo - 50 cm, ilgis - 80 cm. Spalva oranžinė. 
Sudėtyje nėra latekso. Rekomenduojama maksimali 
apkrova - 120 kg. Išbandyta maksimali apkrova - 300 kg.

Dvigubas kamuolys Senso Roll 55



Vaikai mielai sėdi ir šokinėja ant šių kamuolių. Vaikams 
patinka nesvarumo jausmas, kai jie pakyla į viršų ir 
leidžiasi žemyn. Šie kamuoliai žaidimų metu lavina ir 
stiprina pėdų, kojų, liemens ir kitus raumenis. Maksimali 
apkrova - 150 kg.

Kamuoliai su rankenėlėmis

Art. nr. 80.45 - 45 cm skersmens (geltonas)
Art. nr. 80.55 - 55 cm skersmens (raudonas)
Art. nr. 80.66 - 65 cm skersmens (mėlynas)

Kamuoliai su uždaro tipo rankenėlėmis 
HOP:

Art. nr. 96.98

Ø 55 cm. Spalva – balta, skaidri. Kamuolio viduje esantys 
4 maži varpeliai ridenant ar mušinėjant kamuolį 
žaismingai skamba. Dėl permatomos kamuolio spalvos 
vaikai žaisdami gali matyti vienas kitą. 
Rekomenduojama maksimali apkrova - 120 kg. 
Išbandyta maksimali apkrova - 300 kg. Skirtas vaikams 
nuo 5 metų.

Kamuolys bendriems žaidimams Jinglin‘ 
Ball

Art. nr. 80.35 - 50 cm skersmens (geltonas)
Art. nr. 80.36 - 60 cm skersmens (raudonas)

Kamuoliai su atviro tipo rankenėlėmis 
OPPY:
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Tai žaislas ir koordinacijos lavinimo priemonė vaikams. 
Gera terapinė priemonė vaikams su cerebriniu paralyžiumi 
(CP). „Jodamas“ ant arkliuko, vaikas patiria  malonių 
akimirkų ir kartu lavina pusiausvyrą bei stiprina raumenis, 
gerinančius laikyseną. Sėdėdamas anatomiškai 
išformuotame arkliuko balne, vaikas jaučiasi saugiai ir 
stabiliai.
Naudojamas su padu (plastikine linge) arkliukas vaikui 
teikia daugiau stabilumo, todėl ypač tinka mažiems ir 
silpnos koordinacijos vaikams.

Pripučiami arkliukai

Art.nr. 80.02
Vaikams nuo 3 metų.

Pripučiamas arkliuko 
formos kamuolys Rody

Art.nr. 80.01
Vaikams nuo 3 metų.

Pripučiamas arkliuko 
formos kamuolys su padu 
Rock‘n‘Rody

Art. nr. 80.05
Vaikams nuo 5 metų.

Pripučiamas arkliuko 
formos kamuolys Rody 
Max
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AIREX kilimėliai yra gausiai naudojami kineziterapijoje ir 
reabilitacijoje, universaliai pritaikomi ir naudojami tiek 
profesionaliose treniruotėse, tiek sveikatingumui palaikyti 
sporto salėje, baseine, namuose ir lauke: gimnastikai, 
fitnesui, aerobikai, nėščiųjų mankštai.
AIREX kilimėliai atitinka aukščiausius kokybės ir 
funkcionalumo reikalavimus: 
• Higieniški - speciali medžiaga neleidžia daugintis 
bakterijoms. Paprasta mankštos kilimėlio priežiūra.
• Saugūs - mankštos kilimėlis suteikia tinkamą - nei per 
minkštą, nei per kietą - atramą sąnariams, sausgyslėms ir 
raumenims.
• Patogūs – dėl uždarų ląstelių struktūros palaiko kūno 
temperatūrą, nesugeria drėgmės, nepraleidžia grindų 
šalčio, nealergizuoja. Minkšta ir elastinga kilimėlio 
medžiaga, neslystantis paviršius.
• Patvarūs – išlaiko savo formą, nesusispaudžia, nesiriečia 
kilimėlio galai. Šveicariška kokybė!
Medicinos gaminys, pažymėtas CE ženklu.

Mankštos kilimėliai

Art. nr. 4HER2002 (žalias)
Art. nr. 4HER3002 (mėlynas)

Reabilitacijai, kineziterapijai, manualinei terapijai, 
užsiėmimams sporto salėse, vandenyje bei namuose.
Dydis: 200 x 100 x 2,5 cm.
Svoris 6,6 kg.

AIREX mankštos kilimėlis Hercules

Art. nr. 4CON1002 (raudonas)
Art. nr. 4CON2002 (žalias)
Art. nr. 4CON3002 (mėlynas)

Reabilitacijai, kineziterapijai, užsiėmimams sporto salėse, 
vandenyje bei namuose.
Dydis: 185 x 100 x 1,5 cm.
Svoris 3,8 kg.

AIREX mankštos kilimėlis Corona

Art. nr. 4COR1002 (raudonas)
Art. nr. 4COR2002 (žalias)
Art. nr. 4COR3002 (mėlynas)

Reabilitacijai, kineziterapijai, užsiėmimams sporto salėse 
bei namuose.
Dydis: 185 x 60 x 1,5 cm.
Svoris 2,2 kg.

AIREX mankštos kilimėlis Coronella 185
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Reabilitacijai, kineziterapijai, užsiėmimams sporto salėse 
bei namuose.

Art. nr. 4FIL6140 (žalias)
Dydis: 140 x 58 x 1 cm.
Svoris 1,2 kg.
Art. nr. 4FIL6180 (žalias)
Dydis: 180 x 58 x 1 cm.
Svoris 1,5 kg.
Art. nr. 4FIL6140SI (juodas)
Art. nr. 4FIL6140KI (kivi, šviesiai žalias)
Dydis: 140 x 60 x 1 cm.
Svoris 1,2 kg.
Art. nr. 4FIL6180SI (juodas)
Art. nr. 4FIL6180KI (kivi, šviesiai žalias)
Dydis: 180 x 60 x 1 cm.
Svoris 1,5 kg.

AIREX mankštos kilimėlis Fitline 140/180

Art. nr. 771154 (violetinis)

Dydis: 190 x 60 x 0,8 cm.
Svoris 1,4 kg.

AIREX kilimėlis jogai ir pilates YogaPilates 
190

Art. nr. CALYANA03 (juodas)

Kilimėlio dydis: 66 x 185 x 0,68 cm.
Svoris 2,35 kg.

100% neslystantis paviršius ir ypač geras kilimėlio 
sukibimas su grindų danga. Kilimėlio paviršiuje įaustas 
medvilnės tinklelis suteikia stabilią atramą atliekant 
jogos asanas. 
Patogus ir minkštas, neįsispaudžia, nesitempia į kraštus, 
nesiriečia kilimėlio galai. Nedirgina odos. Kilimėlis 
pagamintas iš tvarių medžiagų naudojant aplinką 
tausojančias technologijas, sertifikuotas pagal Oeko-Tex 
Standard 100.

AIREX kilimėlis jogai Calyana

Art. nr. 4COR 4002 (pilkas)
Art. nr. 4COR 5002 (juodas)
Art. nr. 4COR 6002 (rudas)

Reabilitacijai, kineziterapijai, užsiėmimams sporto salėse 
bei namuose.
Dydis: 200 x 60 x 1,5 cm.
Svoris 2,4 kg.

AIREX mankštos kilimėlis Coronella 200
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ys Art. nr. 773062 - 0.5 kg
Art. nr. 771037 - 1 kg
Art. nr. 771059 - 1.5 kg
Art. nr. 771063 - 2 kg
Art. nr. 771249 - 3 kg
Art. nr. 771250 - 4 kg
Art. nr. 771251 - 5 kg

Hantelis dengtas vinilu (vnt.)

Art. nr. 06-020102 – 0,5 kg
Art. nr. 06-020103 - 1 kg
Art. nr. 06-020104 – 1,5 kg
Art. nr. 06-020105 - 2 kg

Patogiai ir greitai tvirtinami Velcro juostele.

Svareliai-apyrankės  Mambo (pora)

Art. nr. 97.05 - 0,5 kg žalias  Ø 10 cm
Art. nr. 97.10 – 1 kg raudonas Ø 12 cm
Art. nr. 97.20 – 2 kg geltonas Ø 15 cm
Art. nr. 97.30 – 3 kg mėlynas Ø 17 cm
Art. nr. 97.34 – 4 kg rausvas  Ø 20 cm
Art. nr. 97.35 – 5 kg oranžinis Ø 23 cm

Naudojami mankštai ir aerobikai. Neslystančio 
paviršiaus.

Pasunkintas kamuolys Heavymed (vnt.)

Art. nr. 25870 - 0.5 kg (raudonos spalvos)
Art. nr. 25871 - 0.7 kg (žalios spalvos)
Art. nr. 25872 - 1.1 kg (mėlynos spalvos)

Patogiai ir greitai tvirtinami Velcro juostele (universalus 
dydis). Išorinė pusė - neoprenas, vidinė – frotinis 
audinys, todėl gerai sugeria prakaitą, nedirgina odos. 
Apsiūti šviesą atspindinčia juostele, todėl saugu naudoti 
sutemus, pvz. vakare išėjus pabėgioti.

Thera-band svareliai-apyrankės (pora)
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kg: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ir 11 kg.
Art. nr. PBS50 – svorį galima reguliuoti nuo 2 iki 
22,5 kg: 2, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 20 ir 22,5 kg.

Kompaktiški PowerBlock hanteliai neužima daug vietos, 
nes nereikia laikyti daugybės skirtingų svorių hantelių.
Hantelio svoris reguliuojamas labai paprastai,  
ištraukiant kaištį ir perkeliant jį ties norimu svoriu. 
Kiekvienas svoris turi savo spalvos kodą, pažymėtą ant 
rankenos.

Reguliuojamo svorio hantelis PowerBlock

1. Pasirinkite pageidaujamą svorį. 2. Perkelkite kaištį ties
pageidaujamu svoriu.

3. Iškelkite svarmenį, su kuriuo mankštinsitės.
Kuo lengvesnis svoris parinktas, tuo

mažesnis lieka hantelis.

Art. nr. 310.032 – 0,5 kg, pora, spalva violetinė
Art. nr. 310.033 – 1 kg, pora, spalva raudona

Komplekte yra du svoriniai kamuoliai su specialiais 
dirželiais (rankenomis).  Puiki priemonė viršutinei kūno 
daliai, rankoms ir kojoms stiprinti, fitneso, aerobikos, 
Pilates treniruotėms. Rankenos fiksuojamos Velcro 
juostele. Dėl rankenų, atliekant pratimus, svorinio 
kamuolio nereikia laikyti suspaudus plaštaka, todėl 
bereikalingai neįsitempia plaštakos, dilbio ir kiti 
raumenys. Patogu atlikti pratimus kojoms. Užpildyti 
smėliu. 

Svoriniai kamuoliai su rankenomis 
SISSEL® Fitness Toning Ball

Art. nr. YLQDCHLK

Plaštakų ir pėdų prakaitavimui mažinti, geresniam 
sukibimui su paviršiumi. Skysta kreida nedulka, ją 
patogiau naudoti nei sausą kreidą. Puiki priemonė 
atliekant jogos pratimus, sportuojant su svarmenimis ir 
elastinėmis mankštos juostomis bei kitais treniruokliais. 
Sudėtyje nėra toksinių medžiagų.

Skysta kreida, 250 ml



Art. nr. 636

Paskirtis: įvertinti ir lavinti žmogaus kūno pusiausvyrą.
Sistema veikia kartu su duomenų analizės programine 
įranga. Duomenys atvaizduojami realiuoju laiku.
Sistema su kompiuteriu, kuriame įdiegta duomenų 
analizės programinė įranga, jungiama USB jungtimi.
Programoje galima išsaugoti ir kaupti duomenų bazę 
apie pacientus.
Paciento pusiausvyros įvertinimui galima naudoti 
programinėje įrangoje esančias užduotis arba žaidimus.
Užduotys: kopti laiptais, linguoti į kairę-dešinę, į 
priekį-atgal, ratas, ovalas, eilė, aštuoniukė, labirintas ir 
kt.
Žaidimai: slalomo ruožas, bitė, rodeo ir kt.
Įvertinimui atlikti pasirenkami šie užduoties arba 
žaidimo parametrai:
• Sudėtingumo lygis;
• Trukmė;
• Valdymo įrankis.
Įvertinimas pateikiamas balais, nuo 1 (labai gerai) iki 6 
(nepatenkinamai). Įvertinimo kriterijai:
• Laikas;
• Nuokrypis;
• Pakartojimų skaičius;
• Kampinis greitis;
• Užlaikymas.
Pateikiamos išsamios testavimo išvados: spektograma, 
duomenys skaičiais ir grafinė vizualizacija, įvertinimas 
balais, tai pat galima pridėti gydytojo-terapeuto 
pastabas ir išspausdinti ataskaitą pacientui.
Galimybė peržiūrėti atliktą pratimą skirtingu greičiu (1x 
– 16 x), naudoti pauzę.
Balanso platformos dydis: 45 x 40 cm, aukštis 9 cm.
Maksimali apkrova: 135 kg.
Papildomai užsakomas dažyto plieno vamzdžių rėmas 
su paminkštintomis rankenomis ir staliuku kompiuteriui 
pasidėti.

Pusiausvyros testavimo ir treniravimo 
sistema Balance-check 636
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Standartinėje komplektacijoje:
trys apsauginiai turėklai su transportavimo ratukais,
2 virpėjimo/svyravimo laikiklių grandinės 
(raudona/juoda) su 2 blokatoriais, platformos šonuose 
metalinės kilpelės karabinams tvirtinti, 60 x 60 cm 
dydžio platforma.
Rėmo spalva: sidabro.

Art. nr. 30101-020

Naudojamas neuro-ortopedijos reabilitacijai, skausmo 
terapijai bei sensomotorikos lavinimui.
Treniruotės su POSTUROMED tikslai:
• Gerinti sąnarius stabilizuojančių raumenų funkciją.
• Gydyti chronišką nugaros ir posturalinį skausmą, dėl 
kurio nukenčia sensomotorikos sistema.
• Lavinti koordinaciją.
Dėl unikalios treniruoklio konstrukcijos yra galimybė 
reguliuoti platformos nestabilumo lygį.
Dr. Eugen Rašev 1992 metais išplėtojo naują aktyvaus 
tipo posturalinę terapiją, kuriai panaudojo reguliuojamo 
nestabilumo lygio pusiausvyros platformą. Svarbiausias 
darbo su POSTUROMED tikslas yra segmentinės 
koordinacijos aktyvavimas, o ne polisegmentinių 
raumenų aktyvacija. Dėl šių savybių POSTUROMED 
treniruoklis yra ideali priemonė progresinei, individualiai 
parenkamai (atsižvelgiant į paciento segmentinę 
disfunkciją) segmentinių raumenų posturalinei 
stimuliacijai. Rezultatas – greitesnė posturalinė reakcija 
ir gerėjanti segmentinė koordinacija. Mankštindamiesi 
ant POSTUROMED platformos pacientai jaučiasi 
saugūs, nebijo nukristi, nes yra sumontuotas specialus 
laikymosi rėmas.
Klinikinės indikacijos:
• Čiurnos, kelio, klubo sąnarių bei stuburo funkcinis 
netvirtumas – nestabilumas.
• Dėl raumenų disbalanso, silpnumo ir netaisyklingos 
laikysenos atsiradęs nugaros skausmas.
• Pooperacinis stuburo, kelio, čiurnos, klubo laikotarpis.
• Pooperacinis laikotarpis po klubo ir kelio sąnarių 
endoprotezavimo.
• Atraminių sąnarių (čiurnos, kelio, klubo ir kt.) 
hipermobilumas ir raumenų hipotonusas.
• Netaisyklinga kūno padėtis - laikysena (ypač jaunų 
žmonių).
• Esant judėjimo ir koordinacijos sutrikimams.
• Fibromialgija.
• Visais atvejais esant raumenų ir reakcijos nusilpimui 
dėl neurologinių priežasčių.
Konstrukcijos savybės
Platforma sumontuota ant specialios nestabilumo 
amplitudę reguliuojančios laikiklių sistemos, kurios 
technologija yra patentuota. Laikiklių sistemą sudaro 8 
laikikliai (4 raudonos ir 4 juodos spalvos), kurie 
suskirstyti poromis po du kiekviename kampe. Laikiklių 
sistema riboja platformos judėjimo trajektoriją ir 
nestabilumo amplitudę. Yra ergonomiškos 30 cm ilgio 
rankenos nestabilumui reguliuoti. 
Techninės charakteristikos:
• Platformos dydis: 60 x 60 cm.
• Bendras dydis (gabaritinis matmuo): 90 x 85,5 cm.
• Aukštis (nuo grindų iki turėklo viršaus): 114,3 cm.
• Svoris: 42 kg.
• Maksimali apkrova: 180 kg.
Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos 
93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Neuro-ortopedinis treniruoklis
Posturomed 202
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Art. nr. 30401-001

Naudojamas neuro-ortopedijos reabilitacijai, skausmo 
terapijai bei sensomotorikai lavinti.
Torsiomed efektyvumui įtaką daro sukimosi amplitudės 
keitimas ir terapijos platformos išorinių judesių impulsai. 
Didžiausia galima sukimosi amplitudė viena kryptimi yra 
25°, ji gali būti keičiama kas 5°. Kuo didesnė platformos 
sukimosi amplitudė, tuo daugiau pastangų reikia įdėti 
norint atlikti pratimą.
Išoriniai judesių impulsai sukuriami gydytojo, naudojant 
specialią rankenėlę. Žmogaus centrinė judėjimo sistema 
turi reaguoti į netikėtą išorinį impulsą. Kuo stipresnis 
išorinis judėjimo impulsas, tuo sudėtingesnis pratimas.
Klinikinės indikacijos:
• Išplitęs skausmas.
• Uždegimas.
• Ūmios traumos.
• Arterinė hipertenzija.
• Įvairūs simptomai (vegetaciniai/neurologiniai).
• Vestibuliarinio aparato sutrikimai.
• Polineuropatija.
Kontraindikacijos:
• Sąnarių ir minkštųjų audinių uždegimas.
• Skausmas kūno vietose, kurioms tenka apkrova.
• Raumenų spastiškumas.
• Ūmios neuro-raumenų sistemos funkcinės patologijos.
• Silpna paciento fizinė būklė.
Konstrukcijos savybės:
Terapinės sistemos pagrindą sudaro nestabili besisukanti 
32 cm skersmens  platforma. Ši platforma pakabinta ant 
svyruojančios sistemos. Maksimalus sukimosi kampas 
reguliuojamas kaiščiais. Platformoje yra 8 skylės, kurios 
leidžia pritvirtinti papildomus modulius. 
Techninės charakteristikos:
• Maksimalus platformos paviršiaus judėjimas į šonus 
(horizontaliai): 18 mm nuo vidurio, viso 36 mm.
• Maksimali sukimosi amplitudė: 25° nuo vidurio, viso 
50°.
• Virpėjimo dažnis: 1,5 – 6,0 Hz.
• Platformos skersmuo: 32 cm.
• Bendras dydis (gabaritinis matmuo): 53 x 77 cm.
• Aukštis (nuo grindų iki turėklo viršaus): 112,7 cm.
• Svoris: 23,4 kg.
• Maksimali apkrova: 150 kg.
• Nereikia kalibruoti.
Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos direktyvos 
93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.
Standartinėje komplektacijoje:
turėklas laikytis, 2 ratukai (Ø 75 mm) transportuoti, 32 
cm skersmens plastiku dengta platforma.
Rėmo spalva: sidabro.

Neuro-ortopedinis treniruoklis Torsiomed
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Art. nr. 18.166.014

SIGMA pusiausvyros platforma skirta pusiausvyros ir 
propriocepcijos treniravimui. Pratimų metu 
stimuliuojama kaulų ir raumenų bei nervų sistema.
Savybės:
• 2 rūšių testai ir 8 rūšių pratimai, video žaidimas.
• Pratimų ir testų ataskaitos.
• Klasikinis propriocepcijos treniravimas.
• 4 skirtingų dydžių pagrindai, sudėtingumo 
reguliavimui.
• Galimybė atlikti pratimus sagitalinėje, frontalinėje 
plokštumoje ar abiejose iš karto/ sėdint arba 
stovint/viena ar dviem kojomis.
• Lengvai valdoma ir aiški programinė įranga.
• Neslidus platformos paviršius.
• Garsinis ir vaizdinis grįžtamasis ryšys.
• Jau paruoštų treniravimosi programų sąrašas.
• Platformos judėjimas:
• Priekinė - galinė plokštuma +12°/-12°.
• Lateralinė - medialinė plokštuma +12°/-12°.
Minimalūs reikalavimai sistemai: 
Windows XP/Vista/7 32/64 bit 
PC kompiuteris su min. 2 GHz procesoriumi. 
Min. 2 GB RAM.
Vaizdo plokštė suderinama su DirectX 10, ir galimas 
veikimas dvejuose ekranuose.
Jungtys: 1xUSB (2.0), 2xUSB (2.0), naudojant papildomą 
kamerą.
Standartinė komplektacija:
balansavimo platforma (Ø 42 cm, svoris 6.5 kg), 360° 
pagrindai plokštei, USB modemas, CD programinė 
įranga
baterijos, įkraunamos baterijos (4 vnt.), neslidus kilimėlis,
naudojimo instrukcija
Papildomai galima užsakyti:
Stovą kompiuteriui ir monitoriui (art. nr. 18.166.017), 
lagaminą platformai ir priedams (art. nr. 18.166.019)
Pastaba:
platformos prijungimui prie kompiuterio naudojamas 
USB modulis, nereikalingi laidai.

Pusiausvyros platforma SIGMA
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Art. nr. 162.030 raudona, Ø 34 cm
Art. nr. 162.031 mėlyna, Ø 34 cm

Abi pusės padengtos skirtingo kietumo ir dydžio 
apvaliais dygliukais.

SISSEL pripučiama pusiausvyros 
pagalvėlė BalanceFit

Art. nr. 23090 žalia, Ø 33 cm
Art. nr. 21441 mėlyna, Ø 36 cm
Art. nr. 21451 juoda, Ø 50 cm

Viena pusė padengta apvaliais dygliukais, kita pusė - 
lygi. 

Thera-band pripučiama pusiausvyros 
pagalvėlė

Art. nr. 21430 žalia, Ø 33 cm
Art. nr. 21440 mėlyna, Ø 36 cm

Abi pagalvėlės pusės lygios, be dygliukų, neslystančio 
paviršiaus.

Thera-band pripučiama pusiausvyros 
pagalvėlė be dygliukų

Art. nr. 95.14 oranžinė, Ø 55 cm

Viena pusė padengta apvaliais dygliukais, kita pusė - 
lygi.

Pripučiama pusiausvyros pagalvėlė
Disco Sport

Art. nr. 23303 sidabro spalvos, Ø 32,5 cm

Abi pusės padengtos skirtingo kietumo ir dydžio 
apvaliais dygliukais. 

Thera-band pusiausvyros pagalvėlė 
Stability Disc
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Art. nr. 23301

Turi neslystantį ir sensomotorinį stimuliacijos paviršių. 
Dėl savo formos sukasi aplink visomis kryptimis. 
Pagaminta iš lieto plastiko ir išlaiko iki 136 kg svorį. Ø 41 
cm.

Thera-band apvali pusiausvyros lenta

Art. nr. 773007
Dydis: 43 x 30 x 15,5 cm

Art. nr. 773006
Dydis: 60 x 45 x 15,5 cm

Medinės pusiausvyros lentos:

Art. nr. 80.89

Komplektą sudaro 6 skirtingų spalvų pusrutulio formos 
kalneliai su apvaliais dygliukais. Skersmuo - 16 cm, 
aukštis - 8 cm. Galima pripildyti vandens arba smėlio. 
Kalnelio viduryje yra skylė mankštos lazdelei įstatyti.

Kalneliai pusiausvyrai Multiactive stone

Art. nr. 23300

Turi neslystantį pagrindą ir sensomotorinį stimuliacijos 
paviršių. Pusiausvyros lenta yra stačiakampio formos ir 
juda pirmyn-atgal. Pagaminta iš lieto plastiko ir išlaiko 
iki 136 kg svorį. Dydis: 33 x 35 cm.

Thera-band keturkampė pusiausvyros 
lenta
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Art. nr. 0010/2

Pakloto apačia platesnė nei viršus, todėl, norint 
pasunkinti pusiausvyros lavinimo pratimus, galima 
paklotą apversti ir tada jis bus dar nestabilesnis.
Dydis: 24 x 160 cm, storis 6 cm. Spalva mėlyna.

AIREX siaura pusiausvyros platforma 
Balance-beam

Art. nr. BALANCEPADXL

Sensorinis stimuliacijos paviršius yra abejose platformos 
pusėse. Pakankamai didelė, todėl patogu atlikti pratimus 
ne tik stovint, bet ir atsigulus. Dydis 98 x 41 cm, storis 6 
cm. Svoris 1,4 kg. Spalva mėlyna.

Pratimų programas su pusiausvyros platformomis Balance-pad Elite ir Balance-beam 
PDF formatu nemokamai galite atsisiųsti apsilankę tinklalapyje www.bebalanced.net

AIREX pusiausvyros platforma 
Balance-pad XL

Art. nr. 3S323113E

Sensorinis stimuliacijos paviršius yra abejose platformos 
pusėse, todėl platformą galima naudoti iš abiejų pusių. 
Neslystantis paviršius abiejose platformos pusėse. Dydis 
41 x 50 cm, storis 6 cm. Spalva: mėlyna arba juoda.

AIREX pusiausvyros platforma 
Balance-pad Elite

DĖMESIO!
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Art. nr. BOSU

BOSU® balanso treniruoklį sudaro pripučiamas 
pusrutulis ir kieta plastmasinė 65 cm skersmens 
platforma. Treniruoklį galima naudoti pastačius 
platformą ant grindų arba apvertus, siekiant pasunkinti 
balanso pratimus. Spalva mėlyna.

BOSU balanso treniruoklis

Art. nr. 160.311

Treniruoklis skirtas balanso, kardio, jėgos ir kūno 
padėties jutimo pratimams atlikti, bendram funkciniam 
pajėgumui gerinti, reabilitacijai bei sportui. Komplekte 
pratimų plakatas ir pompa pripūsti. Maksimali apkrova 
250 kg. Išmatavimai: 56 x 62 x 20 cm. Spalva raudona.

SISSEL balanso treniruoklis Fit Dome Pro

Art. nr. RE10150

Iš tvirto plastiko, neslystančio paviršiaus. Trys aukščio 
padėtys: 15 cm, 20 cm ir 25 cm. Dydis: 90 x 35 cm. Svoris 
7,5 kg.

REEBOK stepas

Art. nr. 95.10

Gali būti naudojamas kaip stepas arba kaip nestabili 
pusiausvyros platforma. Oro pagalvėlės sujungtos 
specialiu vožtuvu, kurį uždarius (kai vožtuvas vertikalioje 
padėtyje), oras tarp pagalvėlių necirkuliuoja. Atidarius 
vožtuvą (kai vožtuvas horizontalioje padėtyje), oras tarp 
pagalvėlių cirkuliuoja. 
Dydis: 36 x 36 x 7 cm. Svoris 1,5 kg.
Pagalvėlė pripučiama pompa arba burna. Komplekte yra 
pratimų knygelė.

Pripučiamas stepas Movin‘Step



Art. nr. 89.10

Pleišto formos, pripučiamas. Dydis: 36 x 36 cm.

Art. nr. 89.11

Ø 39 cm, mėlyna.

Masažuojantis kėdės pagrindas Movin‘Sit 

Apvali forma Disc‘o‘Sit

Art. nr. 160.071 - raudonas
Art. nr. 160.070 - mėlynas
Art. nr. 160.074 - juodas

Kėdės pagrindas SISSEL SITFIT Plus

Art. nr. 160.074.01 – mėlynas
Art. nr. 160.074.02 – oranžinis
Art. nr. 160.074.03 – bordo
Art. nr. 160.074.04 – pilkas
Art. nr. 160.074.05 – žalias
Art. nr. 160.074.06 – rudas
Art. nr. 160.074.07 – juodas

Švelnaus veliūro užvalkalas su užtrauktuku. Sudėtis: 80 
proc. medvilnė, 20 proc. poliesteris. Skalbiamas 60° C 
temperatūroje.

Užvalkalas kėdės pagrindui SISSEL SITFIT 
Plus

Dedamos ant kėdės pagrindo:
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Įvairios pripučiamos ir poroloninės sėdėseną 
koreguojančios pagalvėlės dedamos ant kėdės pagrindo 
arba tvirtinamos prie kėdės atlošo. Šios pagalvėlės skirtos 
gerinti laikyseną, stiprinti giliuosius stuburą 
stabilizuojančius nugaros raumenis, apsaugoti nugarą nuo 
įtampos ir skausmo. Sėdėseną kooreguojančias pagalvėles 
galima dėti ant biuro kėdės, automobilio sėdynės ir kt.

Netaisyklinga padėtis! Taisyklinga padėtis
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Tvirtinamos ant kėdės/automobilio sėdynės atlošo:

Art. nr. 88.08

Pripučiama. Dydis: 30x12 cm.

Masažuojanti nugaros pagalvėlė Vitaroll

Art. nr. 89.13

Pripučiama. Dydis: 33 x 24 x 5 cm.

Koreguojanti nugaros pagalvėlė su užval-
kalu Comfort‘a‘Back

Art. nr. 121.015 - mėlyna
Art. nr. 121.016 - pilka

Poroloninė.

Nugaros pagalvėlė SISSEL Back

Art. nr. 121.001 - juoda
Art. nr. 121.002 – pilka
Art. nr. 121.003 – mėlyna

Poroloninė, pakietinta.

Nugaros pagalvėlė SISSEL DorsaBack-Car

Art. nr. 121.005.20 - juoda
Art. nr. 121.006.20 – pilka
Art. nr. 121.007.20 – mėlyna

Dėl savo unikalios formos ir ergonomiško dizaino, 
sėdynė suteikia taisyklingą sėdėjimo padėtį net ir 
tuomet, kai naudojama ant minkštos kėdės ar sofos. 
Sėdimoji dalis ir nugaros atrama yra iš klijuoto 
kietmedžio, paminkštinta minkštu užvalkalu. 
Išmatavimai: 31 x 50 cm nugaros atrama, 44 x 37 x 3,5 
cm sėdimoji dalis. Svoris 2,3 kg.
Papildomai galima įsigyti bet kokiame nugaros atramos 
aukštyje tvirtinamą juosmeninę pagalvėlę (art. nr. 
121.010) dėl dar didesnio komforto bei taisyklingos 
sėdėsenos.

Nešiojama sėdynė SISSEL® DorsaBack
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Standartinėje komplektacijoje:
Diržai – 2 komplektai (užsakant nurodyti pageidaujamą dydį ir modelį)

Art. nr. GTI

Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad terapija naudojant ėjimo 
treniruoklį yra kur kas efektyvesnė nei naudojant 
bėgimo takelį, nes neįgaliajam reikia mažiau terapeuto 
pagalbos. Palyginus su kitais taikomais terapijos 
metodais, ėjimo treniruoklis reikalauja mažiau pastangų 
iš neįgaliojo, nes lygiagrečiai judančios pėdų atramos 
(plokštelės) užtikrina saugų pasikartojantį judesį, o 
prilaikomieji diržai patikimai nuima kūno svorio apkrovą. 
Žingsnio ilgis ir ėjimo greitis yra reguliuojami 
individualiai, išlaikomas vertikalus ir horizontalus kūno 
svorio centras.
Pagrindinės funkcijos:
• Pasikartojantis ėjimo judesio treniravimas.
• Kūno svorio apkrovos nuėmimas.
Pritaikymas:
Ėjimo treniruoklis tinka žmonių, su įvairiais ėjimo 
sutrikimais, reabilitacijai: vaikams su cerebriniu 
paralyžiumi; iš dalies paralyžiuotiems paraplegikams; 
žmonėms su trauminiais smegenų pažeidimais; po 
insultų; su išsėtine skleroze; sergantiems Parkinsono 
liga; su implantuotais sąnarių protezais.
Savybės:
• Lengva perkelti vežimėlyje sėdinčius žmones.
• 2 pėdų atramos (plokštelės), kurios lygiagrečiai 
judėdamos atkartoja žmogaus fiziologijai būdingas 
stovėsenos ir ritmingo žingsniavimo fazes. 
• Horizontalaus (dubens atsikišimo lygis) ir vertikalaus 
(centrinis išlaikymas) kūno svorio centro paskirstymas ir 
palaikymas.
• Reguliuojama kūno svorio atrama, t.y. ligoniui 
suteikiama atrama atsižvelgiant į jo fizinį pajėgumą.
• Laikmatis.
• Reguliuojamas ėjimo greitis ir žingsnio ilgis.
• Ėjimas atbuline eiga.
• Papildomi įtvarai kelio sąnario pilnam ištiesimui ėjimo 
metu.
• 2 avarinio sustabdymo mygtukai abejose turėklų 
pusėse.
• Stacionarus pasukamas valdymo pultas su LCD ekranu, 
kuriame rodoma treniruotės trukmė, nueitų žingsnių 
skaičius, greitis (0-2 km/h) ir kūno svorio atrama.
• Atlenkiama kėdutė pailsėti.
• Atrama juosmeniui iš nugaros (naudojama pagerinti 
klubo sąnario ištiesimą).
• Galima naudoti kartu su nervų-raumenų 
elektrostimuliacijos (FES) aparatu.
Techninės charakteristikos:
• Elektros energijos tiekimas 230 V, kintanti srovė su 16A 
lydžiuoju saugikliu, prietaisas turi būti įžemintas.
• 750 W trifazės srovės variklis su mikroprocesoriaus 
palaikomu kintamosios srovės generatoriumi.
• Reguliuojamas greitis nuo 0 iki 70 žingsnių/min. (0 - 
2,3 m/s).
• Reguliuojamas žingsnio ilgis 28 – 48 cm.
• Išmatavimai: ilgis 255 cm, plotis 95 cm, aukštis 283 cm.
• Svoris 409 kg.
• Maksimali apkrova 120 kg.
Pažymėtas CE ženklu.

Ėjimo treniruoklis

Ėjimo treniruoklis sėkmingai
naudojamas Palangos
reabilitacijos ligoninėje

Omega diržas Delta diržas

Pirštinė plaštakai – 1 vnt. Kelių įtvarai kelio
sąnariui visiškai ištiesti – 1 pora
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Art. nr. 15.501.047 – ilgis 300 cm

Reguliuojamo aukščio: 71-104 cm. Reguliuojamas plotis 
tarp lygiagrečių 35-88 cm. Pagrindo plotis 75 cm.
Lygiagretės gali būti naudojamos sportininkų 
treniruotėms ir reabilitacijai, kai reikia pagalbos 
atstatant sutrikusią judėjimo funkciją, mokantis 
vaikščioti.
Lygiagrečių šoninėse plokštėse yra paruoštos skylutės 
septyniems mediniams skersiniams tvirtinti skirtingame 
aukštyje. Mediniai skersiniai naudojami kaip kliūtys, per 
kurias reikia perlipti perkeliant kojas, taip pasunkinant 
vaikščiojimo užduotį.
Lygiagretės gali būti naudojamos su mediniais 
skersiniais (kliūtimis) arba be jų. Komplekte yra 7 lengvai 
išimami/įdedami mediniai skersiniai (kliūtys). Lygiagrečių 
rėmas ir turėklai pagaminti iš plieno, šoninės plokštės ir 
ėjimo pagrindas - iš medžio.
Atstumas tarp skersinių 34 cm.
Skersiniai gali būti tvirtinami skirtinguose lygiuose: 8,5 
cm, 12,5 cm, 16,5 cm, 20,5 cm, 24,5 cm.

Lygiagretės su kliūtimis

Art. nr. 260218.PN - ilgis 250 cm
Art. nr. 260219.PN – ilgis 350 cm

Reguliuojamo aukščio: 75-108 cm. Vidinis plotis 60 cm, 
išorinis – 65 cm.

Suglaudžiamos lygiagretės be pagrindo

Art. nr. 260208.PN – ilgis 250 cm
Art. nr. 260209.PN – ilgis 350 cm
Art. nr. 260210.PN – ilgis 400 cm
Art. nr. 260212.PN – ilgis 600 cm

Medinė platforma, padengta neslystančia guma. 
Reguliuojamo aukščio: 78-104 cm. Reguliuojamas plotis 
tarp lygiagrečių: 36-87 cm. Pagrindo plotis 65 cm.

Lygiagretės su pagrindu

Art. nr. 260209PRO – ilgis 300 cm
Art. nr. 260210PRO – ilgis 400 cm

Reguliuojamo aukščio (50-90 cm), todėl tinka vaikams 
ir suaugusiems. Medinė platforma padengta 
neslystančia guma. Reguliuojamas plotis tarp 
lygiagrečių: 36-87 cm. Pagrindo plotis 65 cm. 

Lygiagretės su pagrindu
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Art. nr. 260357

Vienos pusės keturi 13 cm aukščio laipteliai. Padengti 
neslystančia guma. Centrinės platformos dydis 60 x 60 
cm. Reguliuojamo aukščio turėklai: 70-97 cm. Bendras 
užimamas plotas 182 x 65 cm.

Trumpi laipteliai

Art. nr. 260353.PN

Dviejų pusių. Padengti neslystančia guma. Vienoje 
pusėje keturi 15 cm aukščio laipteliai, kitoje – penki 13 
cm aukščio laipteliai. Centrinės platformos dydis 50 x 32 
cm. Reguliuojamo aukščio turėklai: 70-97 cm. Bendras 
užimamas plotas 280 x 65 cm.

Tiesūs laipteliai 

Art. nr. 260355.PN

Dviejų pusių. Padengti neslystančia guma. Vienoje 
pusėje keturi 15 cm aukščio laipteliai, kitoje – penki 13 
cm aukščio laipteliai. Centrinės platformos dydis 60 x 60 
cm. Reguliuojamo aukščio turėklai: 70-97 cm. Bendras 
užimamas plotas 199 x 167 cm.

Kampiniai laipteliai 

Art. nr. 1521677

Skirta statyti iš sėdimos padėties iš lovos ar vežimėlio ir 
saugiai mokyti vaikščioti. Su paminkštintomis 
atramomis rankoms, kurios pasuktos 25° kampu peties 
sąnario atžvilgiu. Toks kampas yra idealus, kad būtų 
išlaikyta viršutinės kūno dalies jėga. Atramos rankoms 
yra reguliuojamo pločio, abi juda tuo pačiu metu. 
Išorinės rankų atramų pločio ribos: 62 – 75 cm, vidinis 
plotis tarp atramų: 34 – 47 cm. Mechaniniu būdu 
reguliuojamas vaikštynės aukštis: 87 – 132 cm. 
Vaikštynės važiuoklė patogi privažiuoti prie vežimėlio ar 
lovos: išorinis plotis 70/79/88 cm, ilgis 81 cm. Svoris 16 
kg, maksimali apkrova 150 kg. Ratelių skersmuo 125 mm.
Papildomai galima užsisakyti elektriniu arba hidrauliniu 
būdu reguliuojamą vaikštynę su atramomis rankoms.

INVCARE vaikštynė su atrama rankoms 
Dolomite Step Up
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Art. nr. 204000

Reguliuojamas sėdynės aukštis: 61 – 96 cm.
Reguliuojamas viršutinės kūno dalies atramos aukštis: 
95-121 cm.

Movita Adult Medium

Art. nr. 205000

Reguliuojamas sėdynės aukštis: 61 – 96 cm.
Reguliuojamas viršutinės kūno dalies atramos aukštis: 
95-121 cm. Reguliuojamas sėdynės aukštis: 77 – 111 cm.
Reguliuojamas viršutinės kūno dalies atramos aukštis: 
112-145,5 cm.

Movita Adult Large

Pakėlimas-nuleidimas, skirtas
saugiai perkelti iš

sėdimos padėties į vaikštynę.

Stabilus nerūdijančio plieno dažytas rėmas. Manevringa, su 4 rateliais: priekiniai - 20 cm, galiniai – 40 cm. Galiniai 
rateliai su parkavimo stabdžiais ir ilgomis svirtelėmis. Su reguliuojamo aukščio sėdyne ir dubens atrama, uždaro žiedo 
formos atrama viršutinei kūno daliai ir reguliuojama atrama rankoms. Daug vietos kojoms. Vaikštynės išorinis plotis 69 
cm, ilgis 96 cm. Maksimali apkrova 130 kg. Lengvai atidaroma atrama viršutinei kūno daliai.
Užsakant būtina nurodyti pageidaujamą atramos skersmens dydį: 70 cm; 90 cm, 105 cm, 120 cm.

Vaikštynė suaugusiam Movita Adult 
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Art. nr. 207000

Reguliuojamas sėdynės aukštis: 55 – 73 cm. 
Reguliuojamas viršutinės kūno dalies atramos aukštis: 
76 - 97 cm. Stabilus nerūdijančio plieno dažytas rėmas. 
Manevringa, su 4 rateliais: priekiniai - 14 cm, galiniai – 
40 cm. Galiniai rateliai su parkavimo stabdžiais ir ilgomis 
svirtelėmis. Su reguliuojamo aukščio sėdyne ir dubens 
atrama, uždaro žiedo formos atrama viršutinei kūno 
daliai ir reguliuojama atrama rankoms. Daug vietos 
kojoms. Vaikštynės išorinis plotis 69 cm, ilgis 87 cm. 
Maksimali apkrova 130 kg.
Lengvai atidaroma atrama viršutinei kūno daliai.
Užsakant būtina nurodyti pageidaujamą atramos 
skersmens dydį: 70 cm; 90 cm, 105 cm.

Vaikštynė paaugliui Movita Junior

Pakėlimas-nuleidimas,
skirtas saugiai

perkelti iš
sėdimos padėties

į vaikštynę.

Art. nr. 201000

Skirta vaikams, kurių amžius nuo 1 iki 4 metų. 
Reguliuojamas sėdynės aukštis: 21 – 41,8 cm. 
Reguliuojamas viršutinės kūno dalies atramos aukštis: 
54 – 70,5 cm.

Movita Child I

Art. nr. 202000
 
Skirta vaikams, kurių amžius nuo 4 iki 8 metų. 
Reguliuojamas sėdynės aukštis: 27 – 61 cm. 
Reguliuojamas viršutinės kūno dalies atramos aukštis: 
69,5 – 84,5 cm.

Movita Child II

Stabilus nerūdijančio plieno dažytas rėmas. Manevringa, su 4 rateliais: priekiniai - 14 cm, galiniai – 25 cm. Galiniai 
rateliai su parkavimo stabdžiais ir ilgomis svirtelėmis. Su reguliuojamo aukščio sėdyne ir dubens atrama,  uždaro žiedo 
formos atrama viršutinei kūno daliai ir reguliuojama atrama rankoms. Daug vietos kojoms. Vaikštynės išorinis plotis 
64,5 cm, ilgis 72 cm. Maksimali apkrova 60 kg. Lengvai atidaroma atrama viršutinei kūno daliai.
Užsakant būtina nurodyti pageidaujamą atramos skersmens dydį: 70 cm; 90 cm.

Vaikštynė vaikui Movita Child
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Art. nr. 960500

Didžiausią maksimalią apkrovą turintis aliuminio 
konstrukcijos daugiafunkcinis kėlimo-vaikščiojimo 
keltuvas. Pritaikytas kelti nuo grindų, padėti ligoniui 
vaikščioti ar stovėti. Keltuvo šonuose įrengtos 
atlenkiamos rankenos laikytis. Veikia nuo įkraunamos 
baterijos. Su avariniu rėžimu pakėlimui ir nuleidimui. “T” 
formos rėmo fiksatorius lengvai išmontuojamas ir 
transportuojamas. Keltuvas valdomas rankinio valdymo 
pulteliu. Papildomai reikia įsigyti kėlimo arba 
vaikščiojimo diržą.
Techninės specifikacijos:
Maksimali apkrova: 333 kg. Kėlimo aukštis: 48.5- 190 cm.
Rėmas: aliuminio. Svoris: 61 kg. Avarinis nuleidimas: 
elektrinis ir mechaninis. Pažymėtas CE ženklu ir atitinka 
Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių 
reikalavimus.

Mobilus elektrinis keltuvas

Art. nr. 96150134 – dydis S
Art. nr. 96160135 – dydis M
Art. nr. 96160137 – dydis L
Art. nr. 96150138 – dydis XL

Maksimali apkrova 200 - 350 kg, priklausomai nuo diržo 
dydžio (XXS - XXL).

Diržas statymui Standsupport Sling

Art. nr. 960100

Skirtas pakelti ligonį iš sėdimos padėties į stovimą. Dėl 
žemai esančios ašies bei teleskopinio reguliavimo 
galimybės, laikiklis gali būti fiksuojamas idealiai pagal 
poreikį. Ligonis yra apsaugotas nuo trinties sukeliamo 
skausmo pažastyse slenkant kėlimo diržui. Individualiai 
reguliuojamas kelių atramos pasvirimo kampas ir 
aukštis. Didelė atrama pėdoms. Kėlimo diržas 
užsakomas papildomai.     
Techninės specifikacijos:
Maksimali apkrova: 222 kg. Kėlimo aukštis: 90- 130 cm.
Rėmas: aliuminio. Svoris: 29 kg. Avarinis nuleidimas: 
elektrinis. Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Direktyvos 
93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Mobilus elektrinis keltuvas statymui

Art. nr. 96170134 – dydis S
Art. nr. 96170135 – dydis M
Art. nr. 96170137 – dydis L

Liemenė tvirtinama ties juosmeniu ir išlaiko pacientą 
vertikalioje padėtyje. Maksimali apkrova 200 - 350 kg, 
priklausomai nuo diržo dydžio (XXS - XXL).

Liemenė vaikščiojimui Walksupport Vest



Art. nr. 3560114 - S (40 – 60 kg)
Art. nr. 3560115 - M (60 – 80 kg)
Art. nr. 3560116 - L (80 – 100 kg)
Art. nr. 3560117 - XL (100 – 130 kg)
Art. nr. 3560118 - XXL (nuo 120 kg)
Iš poliesterio, be užsegimo priekyje.

Liemenė Master Vest
Art. nr. 3592324 - S (20 - 50 kg), ūgis 120 – 160 cm
Art. nr. 3592325 - M (50 – 85 kg), ūgis 160 – 180 cm
Art. nr. 3592326 - L (70 – 120 kg), ūgis 170 – 200 cm
Art. nr. 3592327 - XL (> 100 kg), ūgis 170 – 210 cm
Iš poliesterio tinklelio, su dirbtinio avikailio 
paminkštinimu.

Kelnės LiftPants

Montuojamas į lubas, į sieną arba į grindis priklausomai 
nuo lubų ir sienų konstrukcijos ir patvarumo.
Atsižvelgiant į poreikius, bėginė sistema gali apimti visą 
patalpą arba tik kelias perkėlimo zonas, pvz., nuo lovos 
ant vežimėlio/tualeto kėdės. Pagrindiniai bėginio keltuvo 
privalumai: neužima vietos ant grindų, 
slaugytojas/kineziterapeutas kėlimo metu yra arti 
žmogaus (didesnis paciento saugumo jausmas).
Stacionarus bėginis keltuvas komplektuojamas pagal 
individualius poreikius ir konstrukcines patalpos savybes. 
Sistemą sudaro bėgis (su komplektuojančiomis 
tvirtinimo detalėmis) ir kėlimo variklis, kuris legvai 
slenka stumiant už diržo laikiklio. Kėlimas ir leidimas 
atliekamas su valdymo pultu. Kėlimo variklis veikia nuo 
įkraunamos baterijos. Maksimali apkrova nuo 200 kg. 
Su avarinio nuleidimo funkcija.
Stacionarus bėginis keltuvas naudojamas kartu su 
lygiagretėmis, kai pacientas mokomas vaikščioti ir 
išlaikyti pusiausvyrą.

Stacionarus bėginis keltuvas
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Art. nr. VISION

Dėl pakėlimo funkcijos žmogus gali savarankiškai 
atsistoti iš vežimėlio. Skirta žmonėms su cerebriniu 
paralyžium, paraplegija, tetraplegija, išsėtine skleroze. 
Kontraktūrų profilaktikai ir kojų raumenų padėčiai keisti. 
Techninės specifikacijos:
• Atstumas nuo pėdų pagrindo iki staliuko 93-120 cm.
• Atstumas nuo pėdų pagrindo iki kelių atramos 38-56 
cm.
• Atstumas tarp rankenų ir pėdų pagrindo 80-104 cm. • 
Atstumas nuo grindų iki pėdų pagrindo 8 cm.
• Bendras ilgis 110 cm.
• Išorinis rėmo plotis 78 cm.
• Vidinis rėmo plotis 61,5 cm.
• Staliuko dydis 75 x 60 cm.
• Svoris 62 kg.
• Maksimali apkrova 150 kg.
Standartinė komplektacija: nuotolinio valdymo pultelis, 
pneumo cilindrai aukščiui reguliuoti, spaudimą 
mažinantis stovėjimo diržas, reguliuojamo gilumo ir 
kampo staliukas, reguliuojamo gilumo, aukščio ir pločio 
kelių atrama, reguliuojamo gilumo kulnų atrama, keturi 
ratukai su greitai užsirakinančiais stabdžiais.
Papildomai užsakomi priedai: diržų sistema, dubens 
atrama, nugaros ir galvos atrama, pėdų fiksacija Velcro 
juostelėmis, pėdų fiksacija specialiu laikikliu.

Stovynė su pakėlimo funkcija Vision

Art. nr. 6001001

Statyti po operacijos, gimdymo ir kitose situacijose, kai 
paciento pusiausvyra yra ar gali būti sutrikusi. Pacientas 
pėdomis remiasi į specialią pėdų plokštelę, keliais – į 
paminkštintą kelių atramą, plaštakomis įsikimba į laikiklį 
plaštakoms, traukia save link keltuvo stiebo ir atsistoja 
naudodamas savo paties raumenų jėgą. Pacientas 
saugiai „apglėbiamas“ specialiomis keltuvo rankenomis, 
kad transportavimo metu neišgriūtų. Keltuvas yra ypač 
stabilus ir manevringas.
Techninės specifikacijos:
• Maksimali apkrova: 160 kg.
• Reguliuojamas aukštis: 99 - 115 cm (nuo grindų iki 
įsikibimo rankenos), mechaninis.
• Reguliuojamas važiuoklės plotis: 62 - 90 cm (išorinis 
matmuo), mechaninis. Važiuoklės ilgis: 89 cm. 
• Keltuvo apsisukimo skersmuo: 105 cm.
• Ratukai: Ø 75 mm, dvigubi, 4 vnt., du iš jų su 
parkavimo stabdžiais.
• Rėmas: aliuminio
• Svoris: 24 kg.
Pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos Direktyvos 
93/42/EEB dėl medicinos gaminių reikalavimus.

Keltuvas statyti RollOn
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Art. nr. 95.12

Skirtas stabilumui ir pusiausvyrai gerinti, puikiai tinka 
pratimams kniūbsčioje padėtyje bei gulint ant nugaros 
treniruojant pilvo raumenis, įstrižinius raumenis bei kitas 
pagrindines raumenų grupes. Pripučiamas, ilgis 48 cm, 
skersmuo 18 cm.

Pripučiamas volas Fitball

Art. nr. 22301

Elastinė juosta skirta ne tik statiniam, bet ir dinaminiam 
raumenų tempimui. Ypatingai efektyvi reabilitacijos 
metu: naudojant dinaminį tempimą  padidinamas 
lankstumas, judesio amplitudė. Įvairūs kilpos dydžiai 
tinka visų dydžių pėdoms ir rankoms. Diržas tarp kilpų 
sunumeruotas. Komplekte yra instrukcija su tempimo 
pratimais.

Thera-band tempimo pratimų juosta

Art. nr. FHULA110

Pilvo, nugaros, klubų ir sėdmenų raumenims treniruoti. 
Išardomas: lankas susideda iš 6 dalių, todėl yra patogus 
transportuoti bei laikyti. Paminkštintu paviršiumi 
maksimaliam komfortui. Skersmuo 100 cm, lanko 
vamzdžio skersmuo 3,5 cm, svoris 1,1 kg.

Lankas Hula Hoop

Art. nr. FHULA150

Ant lanko esančios masažuojančios bangelės treniruotės 
metu spaudžia pilvo, nugaros, klubų ir sėdmenų 
raumenis - taip gerinama kraujotaka, medžiagų 
apykaita. Išardomas: lankas susideda iš 6 dalių, todėl yra 
patogus transportuoti bei laikyti. Paminkštintu 
paviršiumi maksimaliam komfortui. Skersmuo 100 cm, 
svoris 1,5 kg.

Masažinis lankas Wave Hula Hoop

Art. nr. 95.09

25 cm skersmens, pripučiamas šiaudeliu. Minkštas, 
malonus liesti, neslystančio paviršiaus. Maksimali 
apkrova 100 kg. Galima pasirinkti iš šių spalvų: geltonos, 
rausvos ir mėlynos. 

Mankštos kamuoliukas Softgym
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Art. nr. 773001

Aukštis 250 cm, plotis 90 cm, storis 15 cm. Skersinių 
dydis: 2,5x3,5 cm. Svoris 28 kg.

Didžioji švediška sienelė

Art. nr. 773008

Aukštis 180 cm, plotis 90 cm, storis 15 cm. Skersinių 
dydis: 2,5x3,5 cm. Svoris 10 kg.

Mažoji švediška sienelė

Art. nr. 999038

Medinis. Kabinamas ant švediškos sienelės. Plotis 83 cm, 
auštis 94 cm. Ypač tvirtas.

Skersinis švediškai sienelei

Art. nr. 773002

Ilgis 250 cm, plotis 26 cm, aukštis 30 cm, svoris 20 kg.

Didysis gimnastikos suolelis

Art. nr. 773095

Ilgis 180 cm, plotis 26 cm, aukštis 30 cm, svoris 10 kg.

Mažasis gimnastikos suolelis

Art. nr. 773092
Mažas (ilgis 91,5 cm, aukštis 21 cm)
Art. nr. 773091
Vidutinis (ilgis 105,5 cm, aukštis 28,5 cm)
Art. nr. 773090
Didelis (ilgis 120 cm, aukštis 36 cm)

Trys vienas po kitu pakišami suoleliai
(30 cm pločio):

Art. nr. 162.055

Skirta liemens, giliesiems raumenims stiprinti, kardio ir 
jėgos treniruotėms, laikysenai ir koordinacijai lavinti, 
gerina raumenų tonusą, viso kūno būklę ir 
širdies-kraujagyslių darbą. Dėl vibracijos aktyvuojami 
raumenų proprioreceptoriai. Tinka profesionaliam 
sportui, fiziniam aktyvumui ir reabilitacijai. Dėl 
ergonomiškos formos neslidžios rankenos patogu suimti 
ir naudoti. Labai tvirta, lengvai vibruoja. Ilgis: 150 cm. 
Komplekte yra pratimų plakatas.

Vibruojanti lazda SISSEL Sport Swing
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Art. nr. 125240
Plastikinė lazdelė mankštai, 70 cm ilgio

Art. nr. 125241

Plastikinė lazdelė mankštai, 100 cm ilgio

Art. nr. 990016

Ilgis 120 cm, skersmuo 2,5 cm. Gali būti naudojama 
pusiausvyros ir apšilimo pratimams.

Medinė lazdelė mankštai

Skirti atpalaiduoti įsitempusius minkštuosius audinius (miofascijinis), raumenis, masažuoti trigerinius taškus: sėdmenų, 
šlaunų, blauzdų sritims, nugarai, šonams ir pilvui. Volo paviršius nelygus, įvairių raštų, todėl galima keisti masažo 
intensyvumą pagal individualius poreikius. Volas pagamintas iš ABS ir EVA plastiko, nepraranda savo formos net ir po 
ilgo ir intensyvaus naudojimo. Tuščiaviduris, bet tvirtas.

Masažo volai Vari-Massage

Art. nr. FROLLERM

Ilgis 30,5 cm, skersmuo 12 cm.

Masažo volas Vari-Massage

Art. nr. FROLLERDBL

Sudarytas iš dviejų trumpų masažo volų, kuriuos 
sujungus tarpusavyje gaunamas vienas ilgas masažo 
volas. Masažo volai gali būti naudojami tiek atskirai, tiek 
sujungti kartu. Sujungtų masažo volų bendras ilgis 64 
cm, skersmuo 12 cm.

Dvigubas masažo volas Vari-Massage

Art. nr. FROLLERDBLC

Sudarytas iš dviejų trumpų masažo volų, kuriuos 
sujungus tarpusavyje gaunamas vienas ilgas masažo 
volas. Masažo volai gali būti naudojami tiek atskirai, tiek 
sujungti kartu. Sujungtų masažo volų bendras ilgis 64 
cm, skersmuo 12 cm. Rinkinyje yra dangteliai volo 
galams, todėl viduje galima laikyti kitus daiktus, 
pavyzdžiui, masažo kamuoliukus.

Dvigubas masažo volas Vari-Massage su 
dangteliais
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Art. nr. 11746

Ilgis 90 cm, skersmuo 15 cm. Lengvas, bet tvirtas uždarų 
ląstelių putplasčio pusvolis naudojamas giliesiems 
audiniams masažuoti, miofascijiniam atpalaidavimui, 
stabilizavimo pratimams. 

Thera-band masažo pusvolis iš putplasčio

Art. nr. FROLLER6H - ilgis 45 cm, skersmuo 15 cm.
Art. nr. FROLLER6 - ilgis 90 cm, skersmuo 15 cm. 

Skirtas pusiausvyrai lavinti, kūno pajautimui/suvokimui 
gerinti, taisyklingam pratimo judesių mokymuisi (nes 
sumažinama įtampa raumenyse), raumenų tempimui ir 
dinaminiams jėgos pratimams atlikti. Prieš treniruotę ir 
po jos volas naudojamas atpalaiduoti įsitempusius 
raumenis išilgai stuburo, klubų, kaklo ir pečių juostos. 
Ypač populiarus volo pritaikymas Pilates ir 
kineziterapijos užsiėmimuose siekiant stiprinti giliuosius 
kūno raumenis. Trumpas volas ypač tinka kojų 
raumenims ir iliotibialiniam raiščiui (ITB) atpalaiduoti 
bėgikams ir kitiems lengvaatlečiams. Spalva šviesiai 
mėlyna.

Putplasčio volas

Art. nr. 310.103

Skirtas Pilates mankštai, pusiausvyrai, atsipalaidavimui. 
Pusvolio vidurinėje dalyje, per visą ilgį yra griovelis 
stuburui. Pusvolio galai yra skirtingo nuožulnumo 
kampo, todėl stuburas yra natūralioje atpalaiduotoje 
padėtyje. Suteikia atramą, stabilizuoja stuburą ir 
tarpslankstelinius diskus. 
Pagamintas iš sintetinės gumos. Dydis: ~90 x 15 x 15 cm. 
Komplekte yra plakatas su pratimais.

Pusvolis SISSEL Pilates Roller Pro Anatomic

Volai ir pusvoliai mankštai

Art. nr. 11744. – ilgis 30 cm, skersmuo 15 cm
Art. nr. 11745 – ilgis 90 cm, skersmuo 15 cm

Masažo volas pagamintas iš ypač aukštos kokybės 
putplasčio su uždaro tipo ląstelėmis, todėl nepraranda 
savo formos.
Skirtas atpalaiduoti įsitempusius raumenis, sumažinti 
raumenų skausmą ir sustingimą. 

Efektui sustiprinti masažo volas gali būti 
naudojamas su keičiamais bangelių formos 
paviršiais, kurie yra keturių skirtingų 
kietumų:

Art. nr. 11747  Geltonas – labai minkštas 
(jautriems skausmui žmonėms) 
Art. nr. 11748 - Raudonas – minkštas
Art. nr. 11749 - Žalias – vidutinio kietumo
Art. nr. 11750 - Mėlynas – kietas

Thera-band masažo volas iš putplasčio
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Art. nr. 310.025

15 cm skersmens, 45 cm ilgio. Pagamintas iš sintetinės 
gumos (EVA), sudėtyje nėra ftalatų. Spalva mėlyna. 

SISSEL volas masažui

Art. nr. 2522116

Nauja priemonė su visiškai valdoma vertikalia vibracija 
užtikrina tobulą treniruočių komfortą sportininkams, 
siekiantiems pagerinti treniruočių efektyvumą. 
Vertikalios vibracijos sukuria raumenų refleksus, todėl 
dirba iki 100% raumenų skaidulų, kai įprastos treniruotės 
metu dirba tik 40%. 
Suteikiama nauda:
• Stiprina raumenis tokiu pat būdu kaip svorių kilnojimas 
– didina apkrovą per stiprius susitraukimus.
• Osteoporozės prevencija: raumenų veikla sukuria 
kaulams apkrovą. Kūnas reaguoja į kaulams tenkančios 
apkrovos padidėjimą išskirdamas hormonus, kurie 
padeda stabdyti kaulų tankio mažėjimą.
• Norimi rezultatai pasiekiami greičiau.
• Paprastas naudoti – ekrane rodomi pratimai.
• Treniruočių tvarkaraštis – iš anksto užprogramuotos 
pratimų serijos, priklausomai nuo sporto šakos ir norimų 
pasiekti rezultatų. 
Treniruočių savybės:
• Programos fizinei būklei gerinti – kiekviena programa 
turi 4 lygmenis, kiekvienas lygmuo sudarytas iš pratimų 
sekos, padedančios pasiekti norimus rezultatus.
• Pagrindinės programos – relaksacija ir masažas, 
tempimas, kūno linijų formavimas, viršutinės ir apatinės 
kūno dalies treniravimas.
• Laisvas režimas – galimybė kurti individualias pratimų 
serijas.
Techninės specifikacijos:
Pagrindo plotas: 1m2. Garso lygis: 69 dB. Vibracijos 
dažnis: 30 – 35 – 40 Hz. Intensyvumas: didelis / mažas. 
Sesijos trukmė: 10 – 15 minučių (pakaitomis vyksta 
darbas – poilsis). Svoris: 70 kg. Išmatavimai: 731 x 831 x 
1511 mm.
Komplekte: aparatas, minkštas kilimėlis, nuotolinio 
valdymo pultas, dirželiai rankoms (2 vnt.), pratimų 
plakatas. 

Vibracinė platforma Compex® Winplate

Art. nr. 310.011

15 cm skersmens, 90 cm ilgio. Pagamintas iš sintetinės 
gumos (EVA), sudėtyje nėra ftalatų. Spalva mėlyna. 
Komplekte yra pratimų plakatas.

SISSEL Pilates volas
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Treniruočių platformos Flowin

Art. nr. 11035

Komplektą sudaro:
Slidi, kieta (nesusukama) platforma (98x68 cm), balta - 1 
vnt., pėdų plokštelės – 2 vnt., plaštakų plokštelės – 2 vnt., 
kelio plokštelė – 1 vnt.
Bendras svoris 3,5 kg.

Treniruočių platforma Flowin Physio 
Niveus

Treniruočių platformos Flowin ir frikcinių judesių metodika 
buvo sukurta Švedijoje. Metodikos pagrindas – trinties 
tarp platformos ir atraminių plokštelių panaudojimas 
atliekant funkcinius pratimus. Visa kūno mase remiantis į 
atramines plokšteles, sunkio jėga (kūno masė) vertikaliai 
nukreipiama į platformą, o tarp platformos ir atraminių 
plokštelių atsiradusi trintis sukuria apkrovą horizontalioje 
plokštumoje. Dėl šių, vertikalioje ir horizontalioje 
plokštumose atsiradusių apkrovų sąveikos, galima atlikti 
daug įvairaus sudėtingumo ir skirtingo krūvio funkcinių 
pratimų. Treniruočių platformą Flowin gali naudoti 
įvairaus fizinio pasirengimo ir amžiaus žmonės, platforma 
pritaikoma grupiniams užsiėmimams bei individualiai 
mankštai.
Treniruočių platforma Flowin reabilitacijoje:
• Koreguoja laikyseną;
• Lavina stuburą stabilizuojančius raumenis;
• Padeda nustatyti ir koreguoti asimetriškus ir 
kompensacinius judesius; 
• Naudojama kaip reabilitacijos priemonė po įvairių 
sąnarių, stuburo traumų ir jų prevencijai.

Art. nr. 11014

Komplektą sudaro:
Slidi, susukama platforma (ištiestos platformos dydis 
140x100 cm) - 1 vnt., pėdų plokštelės – 2 vnt., plaštakų 
plokštelės – 2 vnt., kelio plokštelė – 1 vnt., pratimų DVD 
– 1 vnt., krepšys transportuoti – 1 vnt.
Bendras svoris 5 kg.

Treniruočių platforma Flowin Sport

Art. nr. 11013

Komplektą sudaro:
Slidi, kieta (nesusukama) platforma (140x100 cm), juoda 
- 1 vnt., pėdų plokštelės – 2 vnt., plaštakų plokštelės –
2 vnt., kelio plokštelė – 1 vnt.
Bendras svoris 5 kg.

Treniruočių platforma Flowin Pro

Dydis: 98 x 68 cm
Balta arba juoda, kieta

Dydis: 140 x 100 cm
Juoda, susukama

Dydis: 140 x 100 cm
Juoda arba balta, kieta
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Art. nr. BT.MS-Beige - kūno spalvos
Art. nr. BT.MS-Yellow - geltonos spalvos
Art. nr. BT.MS-Green - žalios spalvos
Art. nr. BT.MS-Turquoise - šviesiai
mėlynos spalvos
Art. nr. BT.MS-Black - juodos spalvos
Art. nr. BT.MS-Blue - tamsiai mėlynos spalvos
Art. nr. BT.MS-Red - raudonos spalvos
Art. nr. BT.MS-Pink - rožinės spalvos

Medžiaga: 100% aukštos kokybės medvilnė, leidžia odai 
kvėpuoti.
Nesugeria vandens, todėl puikiai laikosi keletą dienų.
Sudėtyje nėra latekso, todėl gali naudoti lateksui 
alergiški žmonės. Vietoj latekso naudojamas medvilnės 
pluoštas su uretanu.
Lipni medžiaga naudojama kinezioteipui yra netoksiška. 
Rišamosios medžiagos sudedamoji dalis yra netoksiškas 
augalinės kilmės produktas Termsol, priskiriamas 
terpenų klasei.
60% elastingumo: kinezioteipas elastingas kaip ir oda.
Plotis 5 cm, ilgis 6 m.

Kinezioteipai Hegu Balance tape

Kinezioteipai ir teipai

Kinezioteipavimo metodika pagrįsta refleksiniu 
gydomuoju poveikiu per specialaus balansuojančio teipo 
aplikacijas vietinėse ir segmentinėse kūno paviršiaus 
zonose.  Aktyvinama kraujo apykaita ir limfos sistema, 
nervų sistema, aktyvuojami minkštieji audiniai (raumenys, 
sausgyslės, raiščiai). Paremta savaiminiu kūno gijimo 
principu. Metodas efektyvus ir veiksmingas: teisingai 
užklijuota kinezioteipo aplikacija užtikrina 24 val. per parą 
terapinį efektą. Kinezioteipas nepralaidus vandeniui, 
galima praustis duše, ant kūno išsilaiko nuo 3 iki 5 dienų.  
 
Funkcinis gydomasis poveikis:
• Gerina raumenų funkcionalumą, priklausomai nuo 
patologijos mažina raumenų hipertonusą arba stimuliuoja 
ir stiprina pažeistus ir nusilpusius raumenis.
• Stimuliuoja minkštųjų audinių (raumenų, raiščių, 
sausgyslių) trofiką, gerina rezorbcines savybes.
• Gerina ir stiprina kraujotakos ir limfos sistemų veiklą.
• Stabilizuoja sąnarius arba koreguoja sąnarių 
deformacijas.
• Skatina pažeisto nervo regeneraciją, didina sensorinį 
suvokimą.
• Mažina skausmo ir uždegiminius procesus. 
Indikacijos kinezioteipavimui:
• Artritas;
• Karpalinis (riešo) kanalo sindromas;
• Pėdos sausgyslių uždegimas;
• Peties skausmas;
• Neuralgijos;
• Enteropatijos;
• Periferinių nervų neuropatijų, parezių, RKS atvejais ir kt.
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Art. nr. DRM0050 Rulonėlis. Teipo plotis 2,5 cm, 
ilgis 10 m
Art. nr. DRM0051 Rulonėlis. Teipo plotis 4 cm, 
ilgis 10 m
Art. nr. DRM0052 Rulonėlis. Teipo plotis 5 cm, 
ilgis 10 m

Tvirtas, limpantis, nealergizuojantis.

Neelastinis teipas Dream

Art. nr. DRM0012 Rulonėlis. Teipo plotis 7 cm, 
ilgis 27 m

Naudojamas prieš klijuojant teipą. Pagamintas iš putų 
poliuretano, prisitaiko prie kūno formos, dėl akyto 
pluošto leidžia odai kvėpuoti. 

Neelastinis poteipis Dream

Art. nr. DRM0100 – mėlynas/tamsiai mėlynas 
(raštuotas)

Užpatentuoto dizaino ir išskirtinės išvaizdos 
kinezioteipas – išmargintas raštais primenančiais 
tatuiruotes, kuriomis senovės gentys puošdavo savo 
kūną. Medžiaga: 97% medvilnė, 3% elastanas, lipni 
medžiaga - akrilo klijai. Leidžia odai kvėpuoti, nesukelia 
diskomforto. Nealergizuoja - sudėtyje nėra latekso. 
Atsparus vandeniui. Plotis 5 cm, ilgis 5 m.

Kinezioteipas Sixtus DreamK tribe

Art. nr. DRM0026 - geltonos spalvos
Art. nr. DRM0027 - rožinės spalvos
Art. nr. DRM0028 - kūno spalvos
Art. nr. DRM0030 - mėlynos spalvos
Art. nr. DRM0031 - juodos spalvos

Medžiaga: 97% medvilnė, 3% elastanas, lipni medžiaga - 
akrilo klijai. Leidžia odai kvėpuoti, nesukelia diskomforto.
Nealergizuoja - sudėtyje nėra latekso. Atsparus 
vandeniui. Plotis 5 cm, ilgis 5 m.

Kinezioteipai Sixtus DreamK

Visas kinezioteipo
„Dream K tribe“ asortimentas:

Art. nr. BT.book

Knygelėje pateikiama išsami informacija kaip efektyviai 
naudoti kinezioteipą, specialios teipavimo metodikos ir 
būdai įvairioms kūno vietoms teipuoti. Lietuvių k., 44 psl.

Knygelė „Kinezioteipavimo naudojimo 
instrukcija“
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Art. nr. 105878

Ilgam sumažina skausmą po sąnarių ir minkštųjų 
audinių, raumenų traumų. Šaldantis efektas sumažina 
raumenų pabrinkimą ir skausmą po treniruočių, bei 
didelių fizinių krūvių. Galima purkšti ant elastinių 
tvarsčių, jei nėra atvirų žaizdų. Sudėtis: vanduo, etanolis, 
mentolis, eukalipto aliejus, glicerolis, karbomeras. Talpa 
125 ml.

Šaldantis purškiamas gelis sportininkams 
Ice Power

Art. nr. 105819

Naudojimo instrukcija: padėkite pakuotę ant lygaus 
kieto paviršiaus, staigiu kumščio judesiu suspauskite 
vandens kapsulę ir stipriai suplakite pakuotės turinį. 
Uždėkite maišelį ant pažeistos vietos maždaug 20 
minučių. Ant atviros žaizdos pirmiausiai uždėkite tvarstį, 
o po to - šaltą maišelį. Jei reikia, kreipkitės į gydytoją. 
Skubi gydomoji šalčio procedūra - efektyvi pirmosios 
pagalbos priemonė patempus raumenis, jiems 
pabrinkus, sutraukus mėšlungiui, sumušimų ir skausmų 
atvejais. Gydymas šalčiu malšina skausmą ir greitina 
didelių krūvių sukeltų pažeidimų gijimą.
Sumažina audinių temperatūrą  20 laipsnių per 5 
minutes. Tokį šaldantį efektą išlaiko nuo 20 iki 30 
minučių, priklausomai nuo kūno ir aplinkos 
temperatūros.
Sudėtis: kalcio amonio nitratas, vanduo.

Skubus šalčio kompresas Ice Power

Art. nr. 51A

Suderintas šaldomasis poveikis ir kompresija. 
Naudojama esant uždegimams, patinimams, skausmui, 
sportinėms traumoms, reumatinėms ligoms. 
Šaldymo sistemą sudaro:
1. Šaldiklis pripildomas vandens ir ledo (6-8 valandoms). 
Šaldiklio dangtyje integruota pompa.
2. Vamzdelis, kuriuo cirkuliuoja vanduo iš šaldiklio į 
kompresinį įtvarą.
3. Kompresiniai įtvarai atskiroms kūno dalims: keliui, 
čiurnai, peties sąnariui ir juosmeniui (nugarai, 
šonkauliams, klubams) ir kt.
Kompresiniai įtvarai užsakomi papildomai:
Art. nr. 51A10A – čiurnai
Art. nr. 51A11A – kelio sąnariui, dydis M (45 – 57,5 
cm)
Art. nr. 51A11B - kelio sąnariui, dydis L (50 – 77,5 
cm)
Art. nr. 51A12A – peties sąnariui
Art. nr. 51A14A – juosmeniui (nugarai, 
šonkauliams, klubams) 

Šaldymo sistema Aircast
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Dydžiai:
Art. nr. 39030 102 – 29 x 12 cm
Art. nr. 39030 182 – 26 x 16 cm

Šildantys-šaldantys gelio kompresai su 
užvalkalu

Art. nr. ZZZ0093/A

Skirtas kūno paviršiui šaldyti. Į maišelio vidų pilami 
ledukai, užsukamas plastikiniu dangteliu. Maišelis 
pagamintas iš gumos, padengtos veliūru, maišelio 
išorėje nesusidaro drėgmės lašeliai. Skersmuo 28 cm. 
Spalva mėlyna.

Maišelis ledukams

Art. nr. NTS001

Optimalus visais traumų atvejais. Naudojamas 
skausmui malšinti, tinimo bei hematomų prevencijai. 
Talpa 300 ml.

Purškiamas ledas Gelo Spray

Daugkartinio naudojimo šildantis-šaldantis kompresas. 
Užpildytas geliu. Atšaldytą (šaldytuve) gelio kompresą 
galima naudoti esant galvos skausmui, migrenai, ištikus 
saulės/šilumos smūgiui, dantų skausmui, patyrus traumą 
ar sumušimą, tinimo bei hematomų prevencijai. 
Atšaldytas gelio kompresas nepraranda elastingumo.
Pašildytą (mikrobangų krosnelėje ~1 min arba karštame 
vandenyje) gelio kompresą galimą naudoti kraujotakai 
gerinti, sušildyti ir atpalaiduoti raumenis, šildyti krūtinei 
sergant bronchitu, sąnarių skausmui ir sustingimui 
mažinti.
Saugu šildyti (iki 80° C) ir šaldyti šaldytuve (iki - 18° C). 
Dydžiai:
Art. nr. 39010 132 – 13 x1 4 cm
Art. nr. 39030 102 – 29 x 12 cm
Art. nr. 39030 182 – 26 x 16 cm
Art. nr. 39050 252 – 30 x 40 cm

Šildantys-šaldantys gelio kompresai



FIZIOTERAPIJAI
Portatyvūs elektroterapijos

prietaisai

Elektroterapijos prietaisai

Magnetoterapijai

Kiti fizioterapijos prietaisai

Termoterapijai

Tempimo ir dekompresijos

terapijai

Intermituojančios pneumatinės

kompresijos terapijai

Šviesos terapijai

Inhaliatoriai
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Stimuliacijos aparatas Mi – Theta 600 

Art. nr. 2521160

4–ių kanalų elektrostimuliacijos aparatas, turintis beveik 
visas sporto medicinos, ortopedijos ir neurologinės 
reabilitacijos indikacijas. Mi – Theta 600 yra 
programuojamas aparatas, turintis du Mi jutiklius, kurie 
suteikia galimybę naudotis Mi – technologija. 
Programuojamas: galima kurti gydymo programas ir 
keisti jų parametrus pagal poreikius. 2 + 2 funkcija: 
galima pasirinkti vieną programą 1 ir 2 kanalui bei kitą 
programą 3 ir 4 kanalui. Galima gydyti dvi skirtingas 
kūno sritis. 134 unikalios programos. Simetrinė, visiškai 
kompensuota bifazinė banga užtikrina saugumą (jokių 
nudegimų), komfortabilumą ir terapijos efektyvumą.  
Prietaise yra nepriklausoma apsaugos sistema, kuri 
kontroliuoja visų kanalų suteikiamus impulsus: energijos 
kiekį, srovės intensyvumą, dažnį, srovės nuotėkį ar blogą 
bangos kompensavimą. Srovės amplitudė: 0 – 120 mA.
Mažas srovės žingsnis: 0,5 mA. Impulso plotis: 30 – 400 
µs. Dažnis: 1 – 150 Hz.
Komplektacija: prietaisas, laidai su segtukiniais 
antgaliais (4 vnt.), laidai su prijungiamais antgaliais (4 
vnt.), laidai su Mi jutikliais (2 vnt.), Durastick elektrodai, 
gelio buteliukas (250 g), įkraunama baterija.

Stimuliacijos aparatas COMPEX 3
Art. nr. 513102

Profesionalus 4–ių kanalų elektrostimuliacijos aparatas 
su paruoštomis programomis raumenims reabilituoti, 
skausmui malšinti, denervuotiems raumenims, 
hiperhidrozei, jonoforezei taip pat edemoms gydyti. 
Prietaisas yra Mi technologijos, kuri pritaiko terapiją prie 
kiekvieno paciento fiziologinių savybių.
Jungiamas prie kompiuterio, turi programinę įrangą: 
sudaromas pacientų sąrašas, kuriems taikomas 
gydymas. Šis sąrašas persiunčiamas į aparatą. 229 
unikalios programos. Individualiems pacientams  
kuriamos naujos ir pritaikomos esamos programos. 
Prietaisas automatiškai nustato denervacijos laipsnį 
(visišką arba dalinį). Dalinei denervacijai nustatyti 
atliekama pažeistos vietos paieška. Automatiškai 
nustatomas jonoforezei reikiamas srovės tankis. Ti – 
Tens technologija: nustato kiekvieno paciento jautrumo 
slenkstį prieš pradedant terapiją. Motorinių taškų 
ieškiklis. Elektrodų uždėjimo vietos vadovas kartu su 
video medžiaga. Srovės amplitudė: 0 – 120 mA. Mažas 
srovės žingsnis: 0,5 mA. Impulso plotis: 30 µs – 400 µs. 
Dažnis: 1 – 150 Hz.
Komplektacija: krovimo stotelė, laidai su segtukiniais 
antgaliais (4 vnt.), laidai su prijungiamais antgaliais       
(4 vnt.), laidai su Mi jutikliais (4 vnt.), kabelis analiniui ir 
vaginaliniui elektrodams, USB kabelis, motorinių taškų 
ieškiklis, elektrodų maišeliai (6 vnt.), elektrodai 
denervavimo programoms (1 kompl.) ir jonoforezei
(1 kompl.), vartotojo instrukcija su elektrodų uždėjimo 
metodika, gelio buteliukas (250 g), programinės įrangos 
diskas, įkraunama baterija.



Po
rt

at
yv

ūs
 e

le
kt

ro
te

ra
pi

jo
s 

pr
ie

ta
isa

i

Stimuliacijos aparatas
NEUROTRAC REHAB 
Art. nr. 774515

Skaitmeninis dviejų kanalų skausmo malšinimo ir 
stimuliacijos prietaisas.
Srovės amplitudė: 0 – 90 mA. 16 gydymo programų,
2 vartotojo sukuriamos skausmo malšinimo (TENS) ir 
viena stimuliavimo (STIM) programa. Bangos forma: 
asimetrinė, stačiakampio formos bifazinė. Impulso 
plotis: 50 – 450 µs. 3 darbo režimai: nuolatinis, 
moduliuotas ir pliūpsninis. Terapijos trukmė: nuo 1 
minutės iki 12 valandų. Nuotolinio valdymo pultelis 
stimuliavimo režimui sustabdyti/pradėti. Senkančios 
baterijos indikatorius. Atviros grandinės aptikimo 
funkcija.
Komplektacija: aparatas, 5 x 5 cm elektrodai (4 vnt.), 
baterija, nuotolinio valdymo pultas, instrukcija, dėklas.

Skausmo malšinimo aparatas
NEUROTRAC TENS
Art. nr. 774500

Skaitmeninis dviejų kanalų prietaisas, tinkantis skausmui 
malšinti. Indikacijos: lėtinis, ūminis skausmas, artritas, 
pooperaciniai skausmai, neuralgija, sportinės traumos, 
nugaros skausmai, migrena ir kiti. 
Srovės amplitudė: 0 – 80 mA. 12 gydymo programų, 2 
vartotojo sukuriamos programos. Bangos forma: 
asimetrinė, stačiakampio formos bifazinė. Impulso 
plotis: 50 – 300 µs. 3 darbo režimai: nuolatinis,         
moduliuotas ir pliūpsninis. Terapijos trukmė: nuo 1 
minutės iki 12 valandų. Senkančios baterijos indikatorius. 
Atviros grandinės aptikimo funkcija.
Komplektacija: aparatas, 5 x 5 cm elektrotai (4 vnt.), 
baterija, vartotojo instrukcija, dėklas.

Dubens dugno raumenų stimuliacijos
aparatas PERICALM

Art. nr. 012531

Skaitmeninis dviejų kanalų stimuliacijos prietaisas, 
skirtas šlapimo nelaikymui, dubens srities skausmams 
šalinti, pavargusiems dubens dugno raumenims 
atpalaiduoti ir stiprinti. 
Iš anksto nustatytos gydymo programos, 3 programos 
pritaikomos pagal vartotojo poreikius. Srovės amplitudė: 
0 – 90 mA. Bangos forma: asimetrinė, stačiakampio 
formos bifazinė. Impulso plotis: 50 – 450 µs. Terapijos 
trukmė: 5 – 60 minučių. Naudojamas su Periform®, 
Anuform® daugkartiniais arba klijuojamais paviršiniais 
elektrodais.
Komplektacija: aparatas, elektrodai (4 vnt.), baterija, 
instrukcija, dėklas.
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EMG grįžtamojo ryšio prietaisas dubens
dugnui PERITONE
Art. nr. 021848

Vieno kanalo EMG grįžtamojo ryšio prietaisas, 
naudojamas norint nustatyti, ar tinkamai atliekami 
pratimai, skirti dubens dugnui stiprinti. Prietaisas taip 
pat naudojamas ir kitų raumenų grupių aktyvumui 
įvertinti. 
• Tikslus matavimas: matavimo žingsnis - 0,1 µV.
• Plačios matavimo ribos: 0,2 – 2000 µV.
• Darbo / poilsio periodai: 2 – 99 s.
• Vieno paciento duomenų registravimas ir saugojimas.
• Po kiekvienos sesijos galima peržiūrėti įvairius 
statistinius duomenis.
• EMG lygis atvaizduojamas LED lempučių pagalba.
• Papildoma programinė įranga sukuria paciento 
terapijos ataskaitą, kurioje pateikiami visi svarbiausi 
parametrai: darbo ir poilsio vidurkiai, raumenų 
atpalaidavimo laikai ir pikinės raumenų įtempimo 
reikšmės.
Komplektacija: aparatas, elektrodai (4 vnt.), baterija, 
stovas aparatui, instrukcija, dėklas.

Vienkartiniai elektrodai
Vienkartiniai viršodiniai lipnūs elektrodai skirti 
elektrostimuliacijai, individualiam naudojimui. Patogūs, 
nes lengvai tvirtinami tokiose vietose kaip peties 
sąnarys, čiurna. Nereikia naudoti jokių kitų tvirtinančių 
medžiagų (juostų, gelių), nevaržo judesių. 

Art. nr. 774509 – 40x40 mm dydžio elektrodas
Art. nr. 42190 – 50x50 mm dydžio elektrodas
Art. nr. 42191 – 50x90 mm dydžio elektrodas
Art. nr. 774510 – 50x100 mm dydžio elektrodas

Jungiamasis elektrodų laidas

Art. nr. 774511

Skirtas elektrostimuliacijos aparatams NeuroTrac TENS, 
REHAB, CONTINENCE, SPORT XL. 

Analinis ir mažas vaginalinis elektrodas 
Anuform
Art. nr. 011503

Daugkartinis elektrodas, naudojamas su 
elektrostimuliacijos aparatu PERICALM ir grįžtamojo 
ryšio prietaisu PERITONE. Taip pat naudojamas, kai 
įprastas vaginalinis elektrodas yra per didelis. 
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Stimuliacijos aparatas INTELECT 
ADVANCED Stim
Art. Nr. 2755cs

Dviejų nepriklausomų kanalų elektrostimuliacijos 
aparatas, kurio galimybes galima praplėsti naudojant 
papildomus modulius. Pagrindinės indikacijos: raumenų 
spazmai, atrofija, kraujo apytaka, judesių išlaikymas ir 
amplitudės didinimas, stiprūs potrauminiai, 
pooperaciniai skausmai. 
• Didelės raiškos spalvotas ekranas.
• Visos įmanomos terapijai taikomos bangos.
• Daugiau kaip 200 gydymo programų, 100 vartotojo 
sukuriamų programų.
• Daugiau kaip 10 lengvai prieinamų indikacijų.
• Klinikinė biblioteka (anatominė ir patologinė).
• Terapijos rezultatų įrašymas į paciento duomenų 
kortelę.
• Nuolatinės srovės ir nuolatinės įtampos režimai.
• Elektrodų kontakto su oda indikatorius ekrane.
Komplektacija: paciento duomenų kortelė, Nylatex 
raiščiai, 6 x 8 cm guminiai elektrodai (4 vnt.), 6 x 8 cm 
kempinėlės (4 vnt.), Dura – Stick® apvalūs elektrodai    
(5 cm).

Art. nr. 2752cc

2–jų kanalų kombinuotos terapijos aparatas.
• Daugiau negu 25 terapijai taikomos bangų formos.
• Didelės raiškos spalvotas ekranas.
• Daugiau kaip 200 gydymo programų, 100 vartotojo 
sukuriamų programų.
• Daugiau negu 10 lengvai prieinamų indikacijų.
• Klinikinė biblioteka (anatominė ir patologinė).
• 1 ir 3 MHz ultragarso dažniai.
• Impulsinis ir nuolatinis režimai (10 %, 20 %, 50 % ir 100 %).
• Kintama skverbtis (16 Hz, 48 Hz ir 100 Hz).
• Ergonomiški, šildomi aplikatoriai su kontaktą 
užtikrinančiu grįžtamuoju ryšiu (papildomai galima 
užsisakyti
1 cm2, 2 cm2 ir 10 cm2 aplikatorius).
• BNR < 6:1. 
Komplektacija: aparatas, paciento duomenų kortelė,
5 cm2 aplikatorius, Nylatex raiščiai elektrodams tvirtinti,
6 x 8 cm guminiai elektrodai su kempinėlėmis (4 vnt.), 
Dura - Stick® 5 cm apvalūs elektrodai (4 vnt.), gelis.

Kombinuotos terapijos aparatas Intelect 
Advanced Combo

Priedai:
Art. nr. 2770 – 2 papildomi stimuliacijos kanalai
Art. nr. 2766 – lazerio modulis
Art. nr. 2767 – baterija 
Art. nr. 2771 – sEMG ir stimuliacijos modulis
Art. nr. 2775 – sistemos vežimėlis
Art. nr. 2785 – vakuuminių elektrodų modulis

Priedai:
Art. nr. 2770 – 2 papildomi stimuliacijos kanalai
Art. nr. 2766 – lazerio modulis
Art. nr. 2767 – baterija 
Art. nr. 2771 – sEMG ir stimuliacijos modulis
Art. nr. 2775 – sistemos vežimėlis
Art. nr. 2785 – vakuuminių elektrodų modulis
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Kombinuotos terapijos aparatas INTELECT 
MOBILE Combo
Art. nr. 2778

2–jų kanalų elektroterapijos ir ultragarso aparatas su 
baterijos įmontavimo galimybe, paverčiant prietaisą 
mobiliu.
• 1 ir 3 MHz ultragarso dažniai.
• Impulsinis ir nuolatinis režimai ultragarsui (10 %, 20 %, 
50 % ir 100 %).
• Kintama skverbtis ultragarsui (16 Hz, 48 Hz ir 100 Hz).
• Daugybė bangų formų elektroterapijai: 2 ir 4 polių IFC, 
galvaninė, HVPC, TENS ir kitos.
• Klinikinės indikacijos, nurodančios tinkamiausius 
terapijos nustatymus pagal paciento būklę.
• 15 vietų vartotojo sukurtoms programoms.
• Naujos kartos aplikatoriai užtikrina didesnį naudingą 
spinduliavimo plotą.
• BNR < 6:1.
• Ekrano kontrasto keitimas geriau matyti mažai 
apšviestoje aplinkoje.
• Ergonomiški, šildomi, įvairaus dydžio aplikatoriai su 
kontaktą užtikrinančiu grįžtamuoju ryšiu (1 cm2, 2 cm2,
5 cm2 ir 10 cm2).
Komplektacija: 5 cm2 ultragarso aplikatorius, gelis, 
Nylatex raiščiai elektrodams tvirtinti, 6 x 8 cm guminiai 
elektrodai ir kempinėlės (4 vnt.).

Priedai:
Art. nr. 27467 – krepšys
Art. nr. 27478 – baterijos
Art. nr. 2774 – vakuuminių elektrodų modulis su 
vežimėliu
Art. nr. 27333 – 1 cm2 aplikatorius
Art. nr. 27334 – 2 cm2 aplikatorius
Art. nr. 27336 – 10 cm2 aplikatorius

Stimuliacijos aparatas INTELECT MOBILE 
Stim
Art. nr. 2777

Dviejų kanalų elektroterapijos aparatas su baterijų 
modulio instaliavimo galimybe.
• Nepriklausomas kiekvieno kanalo parametrų keitimas.
• Daugybė bangų formų: 2 ir 4 polių IFC, galvaninė, 
HVPC, TENS ir kitos.
• 15 vietų vartotojo sukurtoms programoms.
• Galima tvirtinti prie specialaus vežimėlio, sienos, stalo 
arba naudoti mobiliai.
• LCD ekrano apšvietimo reguliavimas geriau matyti 
mažai apšviestoje aplinkoje.
• Pagerintas mygtukas lengviau valdyti.
Komplektacija: aparatas, Nylatex raiščiai elektrodų 
tvirtinimui, 6 x 8 cm guminiai elektrodai (4 vnt.), 6 x 8 
cm kempinėlės (4 vnt.)
Priedai:
Art. nr. 27467 – krepšys
Art. nr. 27478 – baterijos
Art. nr. 2774 – vakuuminių elektrodų modulis su 
vežimėliu
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Bevielis stimuliacijos aparatas COMPEX 
WIRELESS Pro
Art. nr. 2532981

4–ių nepriklausomų kanalų stimuliacijos aparatas, 
turintis 71 gydymo programą ir MI technologiją, kuri 
padeda stimuliaciją pritaikyti prie paciento fiziologinių 
savybių. Prietaisas komplektuojamas kartu su baterijų 
įkrovimo stotele aparatui ir elektrodams įkrauti. 
• Specifiškos programos skausmui malšinti, reabilitacijai, 
kraujagyslių ligoms, neurologinei reabilitacijai, 
raumenims stiprinti ir estetinėms procedūroms.
• Tiesioginė prieiga prie dažniausiai naudojamų gydymo 
programų.
• Pateikiamos gydymo rekomendacijos ir programų 
paaiškinimai.
• Motorikos taškų ieškiklis padeda aptikti optimalią 
elektrodų uždėjimo vietą.
• Mažas intensyvumo keitimo žingsnis: 0,25 mA.
• Didžiausia amplitudė: 120 mA.
• Greitas įkrovimas: visiškas įkrovimas trunka iki 1,5 h.

Komplektacija: elektrodų moduliai (4vnt.), baterijų 
įkrovimo stotelė, USB laidas, elektrodai: 5 x 10 cm su 
vienu segtuku (2 vnt.), 5 x 10 cm (2 vnt.), 5 x 5 cm
(8 vnt.), motorinių taškų ieškiklis, krepšelis, apsauginis 
dėkliukas, kaklo raištis aparatui pasikabinti.

Terapinė sistema INTELECT NEO
Art. nr. 6001

Terapinė sistema, kurią galima susikomplektuoti pagal 
savo poreikius pasirenkant šiuos modulius: 2–jų kanalų 
stimuliacijos, 2 – jų kanalų stimuliacijos + EMG, 2 – jų 
papildomų kanalų stimuliacijos, lazerio, ultragarso ir 
vakuumo. 
• Virš 200 terapijos programų.
• Išplėsta anatominė biblioteka su daugybe patologijų ir 
išsamia informacija apie gydymą bei rekomenduojamas 
naudoti terapijos programas.
• Galimybė gydyti ir stebėti kelis pacientus vienu metu.
• Spalvotas, 10,4“ LCD lietimui jautrus ekranas.
• Greita USB sąsaja, kuri leidžia atlikti programinės 
įrangos atnaujinimus bei informacijos apie terapiją ir jos 
rezultatus perkėlimą į kompiuterį.
• Galimybė kaupti informaciją apie pacientus: taikytos 
terapijos programos, elektrodų uždėjimo ir skausmo 
jutimo vietos, juntamo skausmo prieš ir po terapijos 
vertinimas.
Prietaisas komplektuojamas su šiais moduliais ir 
priedais:
Art. nr. 70000 – 2–jų kanalų elektroterapijos modulis 
Art. nr. 70001 – terapinis vežimėlis
Art. nr. 70002 – ultragarso modulis 
Art. nr. 70003 – 2–jų papildomų kanalų 
elektroterapijos modulis
Art. nr. 70004 – 2–jų kanalų elektroterapijos ir EMG 
modulis 
Art. nr. 70005 – lazerio terapijos  modulis 
Art. nr. 70006 – vakuumo modulis
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Magnetoterapijos aparatas MG Wave

Art. nr. 7W00

Portatyvus aparatas, naudojantis žemo dažnio kintamus 
elektromagentinius laukus. Taikymo sritis: ortopedija ir 
traumatologija, reumatologija, kraujagyslių, raumenų, 
kaulų ir periferinės nervų sistemos ligos. 
• Pacientų duomenų bazė, kurioje galima saugoti 
informaciją apie pacientą, patologijas, gydymo 
aprašymus, skausmo informaciją prieš gydymą ir po 
gydymo. Duomenų bazė suteikia greitą prieigą prie 
dažniausiai naudojamų gydymo programų. • Didelė 
atmintis leidžia saugoti naujas programas ir programų 
sekas. • Grafinis ekranas, vaizduojantis visus terapijos 
parametrus. • Gydymo programos dažniausiai 
pasitaikančioms patologijoms.
Techninės charakteristikos:
Magnetinio lauko signalo forma: stačiakampė.
Pulso trukmė: iki 5 ms.
Dažnis: 1 – 750 Hz.
Didžiausia magnetinė indukcija: 150 Gs kiekvienai ritei. 
Laikmatis: 0 – 240 min.
Išmatavimai: 27 x 33 x 23 cm, ritės skersmuo – 15 cm.
Svoris: aparato – 3,8 kg, ričių – 0,75 kg (kiekvienos).
Komplektacija:  aparatas, plokščios ritės (2 vnt.), 
raudonas ir juodas laidas, elastiniai raiščiai elektrodams 
tvirtinti (2 vnt.), magnetas.
Papildomi priedai: 30 cm Ø  ritė galūnėms, 60 cm Ø  
ritė juosmeniui, laidas šioms ritėms, procedūrinis stalas 
su aliuminio arba medžio rėmu, 7,5 cm Ø ritė, Evoline 
krepšys, Evoline vežimėlis, padėklas vežimėliui.

Magnetoterapijos aparatas Magnetobox

Art. nr. 771094

Portatyvus aparatas, sukuriantis žemo dažnio kintamus 
elektromagnetinius laukus. Kartu su lagaminėliu, skirtas 
lengvai transportuoti. Iš anksto nustatytos gydymo 
programos, lengvas elektrodų pozicionavimas.
Techninės charakteristikos:
Dažnis: 2 – 300 Hz.
Didžiausia magnetinė indukcija: 160 Gs kiekvienai ritei.
Laikmatis: 0 – 180 min.
Išmatavimai: 13,5 x 18,5 x 6 cm, ritės skersmuo – 7,5 cm.
Svoris: aparato – 1 kg, ričių – 0,25 kg (kiekvienos).
Komplektacija: aparatas, ritės (2 vnt.), raiščiai 
elektrodams tvirtinti (2 vnt.), magnetas, lagaminėlis. 
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Magnetoterapijos aparatas Cyborg Mag 

Art. nr. CB41 

Inovatyvus aparatas, turintis devynias magnetoterapijos 
bangas, kurių parametrus galima laisvai keisti. Lietimui 
jautrus didelės raiškos ekranas užtikrina valdymo 
operacijų paprastumą ir puikų suprantamumą. Galima 
rinktis iš 4 - ių elektrodų tipų, kuriuos galima naudoti 
vienu metu ir su skirtingomis programomis. Tai leidžia 
vienu metu gydyti 4 pacientus, naudojant skirtingas 
programas. 
• Biblioteka ir taikymo pavyzdžiai yra ekrane.
• Pacientų duomenys apie gydymą saugomi aparato 
atmintyje.
• Didelė protokolų biblioteka.
• Didelis bangų pasirinkimas: vienpolinė ir bipolinė 
sinuso, trikampio arba stačiakampio formos, vienpolinė 
kintama sinuso arba trikampio formos ir stačiakampiai 
impulsai.
Techninės charakteristikos:
Dažnis: 5 – 100 Hz.
Didžiausia magnetinė indukcija: 300 Gs (15 cm ir 7,5 cm 
Ø elektrodams).
Laikmatis: su akustiniu perspėjimu apie pasibaigusią 
terapiją, nustatomas individualiai.
Išmatavimai: 36 x 42 x 36 cm.
Svoris: 9 kg.
Komplektacija: procedūrinis stalas (medžio rėmas),
60 cm Ø ritė juosmeniui, 30 cm Ø  ritė galūnėms, 15 cm 
Ø  ritės (2 vnt.), 7,5 cm Ø  ritės (2 vnt.), elastiniai raiščiai 
elektrodų tvirtinimui (2 vnt.), magnetas, laidai.
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Ultragarso terapijos aparatas Intelect 
Mobile Ultrasound
Art. nr. 2776

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad Intelect Mobile 
Ultrasound suteikia geriausią gydom�į efektą dėl 
aukštos kokybės keitiklio, kuris užtikrina puikų 
ultragarso suteikimą gydomajai vietai. Aparatas turi 
mažiausią galimą spindulio nevienodumo santykį (BNR), 
lygų 5:1. 
• 1 ir 3 MHz dažniai.
• Impulsinis ir nuolatinis režimai (10 %, 20 %, 50 % ir 100 %).
• Kintama skverbtis (16 Hz, 48 Hz ir 100 Hz).
• Klinikinės indikacijos.
• 10 atminties vietų vartotojo sukurtoms programoms.
• Ergonomiški, šildomi aplikatoriai su kontaktą 
užtikrinančiu grįžtamuoju ryšiu (1 cm2, 2 cm2, 5 cm2 ir 10 
cm2).
Komplektacija: 5 cm2 aplikatorius, gelis, vartotojo 
instrukcija.
Priedai:
Art. nr. 27467 – krepšys
Art. nr. 27478 – baterijos
Art. nr. 2775 – vežimėlis
Art. nr. 27333 – 1 cm2 aplikatorius
Art. nr. 27334 – 2 cm2 aplikatorius
Art. nr. 27336 – 10 cm2 aplikatorius

Lazerio terapijos aparatas Intelect Mobile 
Laser
Art. nr. 2779

3B klasės žemo lygio lazerio terapijos aparatas.
• Nepriklausomas visų parametrų keitimas.
• Nuolatinis ir impulsinis režimai.
• Energijos kiekis atvaizduojamas džauliais (J) arba J/cm2.
• Meniu su indikacijomis, priklausomai nuo naudojamos 
lazerio galvutės.
• 15 atminties vietų vartotojo sukurtoms programoms.
• Integruotas akupunktūros taškų ieškiklis.
Komplektacija: paratas, apsauginiai akiniai (2 vnt.), 
vartotojo instrukcija.
Priedai:
Art. nr. 27467 – krepšys
Art. nr. 27478 – baterijos
Art. nr. 2775 – vežimėlis

Lazerio galvutės
(Taikomos Intelect Mobile Laser, Intelect Advanced Stim, Intelect Advanced Combo ir Intelect Neo aparatams):

27799 10 mW

40 mW

540 mW

415 mW

690 mW

27803

27811

27814

27802 33 diodų klasteris: 850 nm lazerio diodai (5 vnt.) + 670 nm LED diodai (12 vnt.) + 880 nm LED
diodai (8 vnt.) + 950 nm LED diodai (8 vnt.)

13 diodų klasteris: 850 nm lazeriai (3 vnt.) + 670 nm LED diodai (7 vnt.) + 950 nm LED diodai (3 vnt.)

9 diodų klasteris: 850 nm lazeriai (5 vnt.) + 670 nm LED diodai (4 vnt.)

Lazerio diodas 850 nm

670 nmLED diodas

Art. nr. Sudėtis Bangos ilgis Galia
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Smūginės bangos aparatas Intelect RPW 
Shockwave
Art. nr. 2074

2–jų kanalų radialinio spaudimo aparatas, skirtas 
minkštųjų audinių patologijoms gydyti neinvaziniu būdu. 
Radialinių bangų poveikis žmogaus organizmui: 
sumažina skausmą, padidina metabolizmą 
molekuliniame lygmenyje, sukuria revaskuliarizacinį 
poveikį (gerinama kraujotaka, kuri skatina pažeistų 
audinių gijimą ir regeneraciją, raumens tonuso 
atkūrimą).
• Klinikinė biblioteka su anatominėmis ir patologinėmis 
nuotraukomis, aplikatorių pozicionavimo nuotraukomis, 
smūginių bangų kontraindikacijos.
• Optimalios energijos lygmens parinkimas, leidžiantis 
laipsnišką intensyvumo keitimą gydymo metu.
• Skausmo slenksčio fiksavimas – gydymas vykdomas 
tokiame energijos lygmenyje, kuris nesukelia pacientui 
skausmo.
• 360° pasukamas spalvotas lietimui jautrus ekranas.
• Dokumentacija apie gydymą įrašoma į paciento 
duomenų kortelę (skausmo skalės prieš ir po terapijos, 
skausmo vietos).
• Indikacijų, gydymo programų sąrašas.
• Daugiau kaip 200 vietų vartotojo sukurtoms 
programoms.
Aparatą galima naudoti su dviejų tipų aplikatoriais:
D - Actor® aplikatorius
Šis aplikatorius gali būti naudojamas su daugybe įvairių 
bangų transmiterių, smūginių bangų generavimui arba 
smūginių bangų ir vibracijų kombinavimui.
Taikymas: miofascialiniai trigeriniai taškai, sausgyslių 
insercijos sutrikimai, raumenų ir jungiamojo audinio 
aktyvinimas ir stiprinimas, akupunktūrinė smūginės 
bangos terapija, celiulito gydymas (I – III stadijos), 
limfinė kongestija, raumenų tonuso reguliavimas, 
medicininis masažas.
V - Actor® aplikatorius
Naudojamas vibraciniam gydymui, padeda pasiekti ilgai 
trunkančius rezultatus.
Vibracinis gydymas:
• Gerina metabolizmą ir pagreitina šalutinių produktų 
šalinimą iš organizmo.
• Stiprina audinius raumenų stimuliacijos metu.
• Didina odos stangrumą, atkuria natūralią, jaunesnę 
išvaizdą.
• Sukuria atpalaiduojantį pojūtį.
Taikymas: kūno linijų gražinimas, limfodrenažas, 
atpalaiduojantis masažas, raumenų ir jungiamojo 
audinio aktyvinimas.



Ki
ti 

fiz
io

te
ra

ia
pi

jo
s 

pr
ie

ta
isa

i

Techninės charakteristikos:
Suspausto oro slėgis išėjime: 1,4 – 5 bar.
Galios didinimo žingsnis: 2 bar.
Galios atvaizdavimas: didžiausias ir vidutinis.
Impulso amplitudė: 2 mm esant 3 bar.
Impulso trukmė: 6 – 12 ms.
Impulso dažnis: 0,5 – 21 Hz
Slėginio indo tūris: 31 l.
Išmatavimai: 42 x 41 x 114,3 cm.
Komplektacija: D – Actor® aplikatorius, 15 mm 
transmiteris, D – Actor® 20 mm transmiteris, laidai, 
šepetėlis, paciento duomenų kortelė, gelis.
Priedai:
Art. nr. 28725 – D – Actor® 35 mm transmiteris
Art. nr. 28726 – F 15 mm fokusuojantis transmiteris
Art. nr. 28728 – DI 15 mm gilaus poveikio transmiteris
Art. nr. 28729 – C15 15 mm radialinio plitimo
transmiteris
Art. nr. 28730 – V – Actor® aplikatorius su 25 mm ir
40 mm transmiteriais
Art. nr. 28740 – V – Actor® 25 mm vibracinis
transmiteris
Art. nr. 28741 – V – Actor® 40 mm vibracinis
transmiteris

Portatyvus smūginės bangos terapijos aparatas
Mobile RPW Shockwave



Trumpųjų bangų aparatas Intelect
Shortwave 400

Art. nr. 3814

Galia atvaizduojama realiu laiku dideliame ekrane. 
Aparatas turi 24 gydymo programas ir 20 atminties 
vietų vartotojo sukurtoms programoms.
Techninės charakteristikos:
Galia išėjime: 400 W nuolatiniame režime; 1000 W 
impulsiniame režime.
Impulso plotis: 200 – 600 µs.
Impulso dažnis: 10 – 300 Hz.
Išmatavimai: 41 x 42 x 97 cm.
Komplektacija: 120 mm talpuminiai elektrodai (2 vnt.), 
jungiamieji laidai (2 vnt.), elektrodų rankos (2 vnt.).
Priedai (Shortwave 100 ir 400):
Art. nr. 020453218 – Ø 165 mm talpuminiai elektrodai
Art. nr. 020453216 – Ø 80 mm talpuminiai elektrodai 
(tik Shortwave 400)
Art. nr. 020453266 – 180 x 120 mm minkštos gumos 
elektrodas
Art. nr. 020453267 – 250 x 145 mm minkštos gumos 
elektrodas
Art. nr. 20969553 – indukcinis elektrodas  (diplodas)
Art. nr. 2200002 – indukcinis elektrodas  (monodas)
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Trumpųjų bangų aparatas Intelect
Shortwave 100

Art. nr. 1602

Naudojamas su talpuminiais ir induktyviniais elektrodais. 
Talpuminiai elektrodai sukuria stiprų elektrinį lauką, 
kuris gydo paviršines sritis. Indukciniai elektrodai sukuria 
stiprų magnetinį lauką, naudojamą gilesniems 
audiniams šildyti.
• 200 vietų vartotojo sukurtoms programoms.
• Daugiau kaip 90 gydymo programų.
• Biblioteka su spalvotomis anatominėmis, 
patologinėmis nuotraukomis ir 140 aplikatorių 
pozicionavimo nuotraukomis.
• Keičiamas impulso dažnis ir plotis.
• Nuolatinis ir impulsinis režimai.
• Dokumentacija apie gydymą įrašoma į paciento 
duomenų kortelę (skausmo skalės prieš ir po terapijos, 
skausmo vietos).
Techninės charakteristikos:
Darbinis dažnis: 27,12 MHz.
Galia išėjime: 100 W nuolatiniame režime; 200 W 
impulsiniame režime.
Impulso plotis: 20 – 400 µs.
Impulso dažnis: 10 – 800 Hz.
Gydymo laikas: 1 – 60 minučių.
Išmatavimai: 42 x 41 x 97 cm.
Komplektacija: 120 mm Ø talpuminiai elektrodai (2 vnt.), 
jungiamieji laidai (2 vnt.), elektrodų rankos (2 vnt.).



Krioterapijos aparatas ZIMMER Cryo 6

Art. nr. 7300xx

Skirtas odai šaldyti lazerio procedūrų metu, nes malšina 
skausmą ir nudegimus, taip pat gali būti naudojamas 
vietoje nuskausminamųjų vaistų. Skirtingai negu kiti 
šaldymo metodai (šaldantys aerozoliai, ledo kompresai, 
kontaktinis šaldymas), Cryo 6 odos sluoksnį gali šaldyti 
prieš, per arba po procedūrų. Taip nesukeliami trikdžiai 
lazerio spinduliui.
• Paprastas naudoti: didelis ekranas aiškiai nurodo visus 
gydymo parametrus.
• 6 nustatytos gydymo programos, 3 sukuriamos 
vartotojo programos.
• Oras iš aplinkos yra filtruojamas ir vėsinamas iki -30°C 
uždaros šaldymo grandinės.
• Nereikia jokių papildomų priemonių.
• Lengvai prižiūrimas: sistema automatiškai matuoja 
ištirpusio vandens lygį; oro filtrą reikia siurbti tik tada, 
kai prisikaupia nešvarumų.
• Praktiška stiklinė lentynėlė, ant kurios galima pasidėti 
lazerio terapijos prietaisą, garų siurblį ar kitus daiktus.
• 9 dujų srauto keitimo lygiai: nuo 100 l/min iki 1000 
l/min.
• Prietaisas gali dirbti be pertraukos tarp terapijų.
Techninės charakteristikos:
• Dujų žarnos ilgis: 183 cm.
• Energijos suvartojimas budėjimo režime: 260 W/h.
• Svoris: 60 kg.
Komplektacija: dujų srauto žarna, antgalių keitiklis, 
stiklinė lentynėlė, keičiami antgaliai: 5, 10 ir 15 mm
(po 1 vnt.).
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Mikrobangų terapijos aparatas ZIMMER 
Micro5
Art. nr. 7100XX

Lengvai naudojamas prietaisas su reguliuojamu 3 
skirtingų laukų spinduoliu, kuris suteikia nuolatinį arba 
pulsuojantį šiluminį gydymą elektromagnetine energija. 
Indikacijos: raumenų atpalaidavimas, metabolizmo 
gerinimas, skausmo malšinimas. Reikia pasirinkti tik 
gydomą kūno vietą, režimą ir intensyvumą.
Techninės charakteristikos:
• Dažnis: 2450 MHz.
• Galia išėjime: nuolatiniame režime 250 W; 
pulsuojančiame režime: maža galia 50 W, normali galia 
125 W.
• Pulsuojantis režimas: 0,5 Hz / 1 Hz.
• Išmatavimai (neskaitant spinduolio): 33 x 72 x 42 cm.
• Svoris: 38,5 kg.
Komplektacija:
aparatas, spinduolis, spinduolio stovas, laidai (2 vnt.).
Priedai:
Art. nr. 214 – apsauginiai akiniai 



Parafino vonelė Therabath Pro

Art. nr. 999510

Elektrinė vonelė parafinui lydyti. Vonelė turi 2 vidinius 
termostatus, dėl kurių temperatūra išlaikoma 52 – 54,5° C 
ribose. Taip vartotojas apsaugomas nuo per didelės 
parafino temperatūros. Vonelė gali dirbti 24 valandas per 
parą ir talpinti 2,7 kg parafino. Komplektacijoje yra 2,7 kg 
parafino.
Techninės charakteristikos:
• Tirpimo laikas: 6 – 8 valandos.
• Maitinimo tinklas: 220 – 240 V, 0,55 – 0,65 A.

Bekvapis parafinas

Art. nr. 24130

Ypač grynas parafinas, filtruotas 3 kartus, granuliuotas. 
Drėkina ir minkština odą, jos neriebina. Oda 
padengiama storu, lanksčiu sluoksniu, kuris lengvai 
pašalinamas nuo odos nepalikdamas parafino likučių. 
Bespalvis. Dėžutėje: 6 maišeliai po 454 g (2,724 kg).
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Giliųjų audinių šildymo terapijos aparatas 
ZIMMER ThermoTK
Art. nr. 4800XXX

Šiluminės terapijos gydomieji efektai: šiluminių 
receptorių stimuliavimas, kraujotakos, sinovijos skysčio 
tekėjimo gerinimas, jungiamojo audinio elastingumo 
didinimas ir palaikymas, skausmo malšinimas, gijimo 
proceso ir medžiagų apykaitos greitinimas, rezorbcijos 
didinimas. Aparato veikimas paremtas aukšto dažnio 
srovės skverbimusi per audinius neprarandant energijos. 
Ši energija paverčiama šiluma gydomuose audiniuose.
• Informaciją apie gydymą suteikia didelis spalvotas 
ekranas, intuityvi vartotojo sąsaja, terapijos pasirinkimas 
paremtas indikacijomis.
• 2 gydymo režimai: talpuminis – paviršiniams 
audiniams (pvz. raumenims), rezistyvinis – giliau 
esančioms struktūroms (pvz. sausgyslėms, raiščiams ir 
kaulams). Gydymo režimas pasirenkamas vienu 
mygtuko paspaudimu.
• Terapijos metu nereikia keisti elektrodų.
• Talpuminio režimo dažnis: 460 kHz.
• Rezistyvinio režimo dažnis: 540 kHz.
• Galia išėjime: 120 W efektinė (350 W pikinė), esant 100 
Ω apkrovai.
Techninės charakteristikos:
• Maitinimo tinklas: 100 – 240 V, 50 / 60 Hz.
• Svoris: 3,4 kg.
• Galia prietaiso įėjime: 160 W.
Komplektacija: aplikatorius, 3 skirtingo dydžio 
aplikatoriaus antgaliai, 2 elektrodai, gelis.



Purvo maišytuvas ir šildytuvas F – 40

Art. nr. F-40

Skirtas fango parafinui šildyti, maišyti, sterilizuoti ir 
išlaikyti nustatytą temperatūrą.
• Kaitinimo elementai išdėstyti apačioje ir šoninėse 
sienelėse. 
• Maišytuvas turi automatiškai purvą maišančią ranką, 
kuri išlaiko pastovią purvo temperatūrą ir neleidžia 
masei sustingti.
• Korozijai atsparūs metaliniai elementai.
• Valdymo pultas, kuriuo keičiami parametrai. 
• Purvo temperatūra keičiama nuo 55 iki 80° C.
• Talpa: 40 l.
• Prietaiso elektronika leidžia nustatyti šiuos 
parametrus: šildymo temperatūrą, maišymą, purvo 
sterilizavimo procesą, operacijos pradžią.
Techninės charakteristikos:
• Sterilizavimo temperatūra: 130° C.
• Maitinimo tinklas: 400 V/50 Hz.
• Galia: 2,3 kW.

Purvo maišytuvas ir šildytuvas F – 40/P

Art. nr. F-40/P

Skirtas fango parafinui šildyti, maišyti, sterilizuoti ir 
palaikyti nustatytą temperatūrą. Savybėmis analogiškas 
F –40 maišytuvui. 
Techninės charakteristikos: 
• Sterilizavimo temperatūra: 110° C.
• Maitinimo tinklas: 400 V/50 Hz.
• Galia: 2,3 kW.

Purvo maišytuvas ir šildytuvas F – 130/B

Art. nr. F-130/B

Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Su 
specialios formos maišytuvu ir trupinimo įtaisu.
• Specialus prietaiso dizainas, užtikrinantis mažus 
šilumos nuostolius. 
• Mikroprocesoriumi valdoma elektronika užtikrina 
optimalias energijos sąnaudas.
• Kaitinimo elementai išdėstyti apačioje ir šoninėse 
sienelėse.
• Uždelsto pradėjimo funkcija leidžia purvo masę 
paruošti specifiniam laikui.
• Talpa: 130 l.
• Valdymo pultas, kuriuo keičiami parametrai. 
• Purvo temperatūra keičiama nuo 30°C iki 60°C. 
Pasirinkta temperatūra išlaikoma, purvui neleidžiama 
degti.
• Aparatas turi ratukus su stabdžiais.
Techninės charakteristikos:
• Maitinimo tinklas: 400 V/50 Hz.
• Galia: 3,3 kW.
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Fango masės šildymo ir temperatūros 
išlaikymo prietaisas C – 14
Art. nr. C-14

Fango masei laikyti ir šildyti. 
• 14 lentynėlių. 
• Temperatūros diapazonas: nuo 25 iki 80° C.
• Spiralinis šildytuvas ir ventiliatorius leidžia išlaikyti 
pastovią temperatūrą.
• Prietaiso elektronika leidžia nustatyti šiuos 
parametrus: pastovią šildymo temperatūrą, šildymo 
laiką, operacijos vėlinimą.
Techninės charakteristikos:
• Maitinimo tinklas: 230 V/50 Hz.
• Galia: 2,3 kW.
• Išmatavimai: 400 x 600 mm.

Nerūdijančio plieno stovas F – 40 base
Art. nr. F-40 base

Nerūdijančio plieno stovas, tinkantis visiems F – 40 
modelių maišytuvams. 
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Purvo maišytuvas ir šildytuvas F – 40/B

Art. nr. F-40/B

Aparatas purvo masei šildyti, maišyti ir nustatytai 
temperatūrai išlaikyti.
• Kaitinimo elementai išdėstyti apačioje ir šoninėse 
sienelėse.
• Maišytuvas turi automatiškai purvą maišančią ranką, 
kuri išlaiko pastovią purvo temperatūrą ir konsistenciją. 
• Maišytuvas nustoja veikti, kai pakeliamas dangtis.
• Korozijai atsparūs metaliniai elementai.
• Valdymo pultas, kuriuo keičiami parametrai. 
• Purvo temperatūra keičiama nuo 30 iki 55° C. 
• Talpa: 40 l.
• Prietaiso elektronika leidžia nustatyti šiuos 
parametrus: šildymo temperatūrą, operacijos pradžią.
Techninės charakteristikos:
• Maitinimo tinklas: 400 V/50 Hz.
• Galia: 2,3 kW.

Art. nr. F-40/B

Art. nr. F-40 base



Termoforų šildymo vonelė WB 6-50/4
Art. nr. WB650/4

Pagaminta iš nerūdijančio plieno.
• Elektroninė temperatūros kontrolė.
• Vandens temperatūros parodymas skystųjų kristalų 
ekrane.
• Veikiančios vonelės indikatorius.
• Termoforų laikikliai.
• Išmatavimai (išoriniai): 675 x 470 x 385 mm.
• Išmatavimai (vidiniai): 590 x 400 x 200 mm.
• Talpa 50 l.
• Kaitinimo elemento galia: 1500 W.
• Termoforų skaičius: iki 8.
• Darbinė temperatūra: 30 – 85° C.
Atitinka Medicinos prietaisų direktyvos reikalavimus.
I klasės medicinos prietaisas.

Fango masė, 12 kg
Art. nr. Fango12

Vienkartiniai purvo maišeliai
Art. nr. 9002

Dydis: 30 x 40 cm.
Storis: 3-4 mm.
Komplekte: 10 vnt.
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Tempimo terapinė sistema Triton DTS

Art. nr. 4767

Triton DTS tempimo terapijos sistema susideda iš 
unikalaus stalo, tempimo įrenginio ir Quik-Wrap™ diržų. 
Pagrindinės tempimo terapijos indikacijos: nugaros, 
diskogeniniai, sąnarių skausmai, spondiliozė, 
hipermobilumo sindromas, kompresiniai lūžiai, raumenų 
spazmai, kaklo radikulopatija. Fiziologinis dekompresijos 
poveikis: spaudimo, tenkančio nervams ir 
tarpslankstelinio disko išsipūtimo mažinimas, stuburui 
tenkančios apkrovos mažinimas.  
• 5 unikalūs DTS tempimo modeliai, sukuriantys 
rankinės terapijos pojūčius.
• Pradinis įtempimas suteikia komforto ir saugumo 
jausmą pacientams.
• Atskiras laikmatis pradinio įtempimo, traukimo, 
regresavimo procedūroms.
• Kintamo greičio variklis: 30 %, 50 %, 100 %.
• Programos kaklo ir juosmens sritims, 80 atminties 
vietų vartotojo sukuriamoms programoms.
• Spalvota biblioteka su anatominėmis, patologinėmis 
nuotraukomis ir diržų tvirtinimo nuorodomis.
• Aukštos rezoliucijos spalvotas liečiamasis ekranas, 
pasisukantis 270° kampu.
• Paciento duomenų kortelė terapijos informacijai 
įrašyti.
• Lengvai keičiamos kūno dalių padėtys.
• Reguliuojamas stalo aukštis: 50 – 104 cm.
Komplektacija: Triton DTS tempimo prietaisas, Triton 
DTS stalas, paciento pertraukties jungiklis, paciento 
duomenų kortelė, Quik-Wrap™ diržų sistema, Saunders 
stuburo tempimo įrenginys, EMG modulis, kelių 
prilaikymo komplektas, grįžtamojo ryšio padėties 
stabilizatorius, vartotojo instrukcija.
Priedai:
Art. nr. 866300002 – juoda pleišto formos pagalvėlė 
pozicionavimui 10 x 51 x 56 cm.
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Juosmens tempimo prietaisas SAUNDERS

Art. nr. 199603

Aparatas suteikia saugų ir efektyvų tempimą juosmens 
(apatinės nugaros dalies) srityje. Pagrindinės indikacijos: 
nugaros skausmai, osteoartritas, išialgija, 
tarpslankstelinio disko išvarža, raumenų įtempimas, 
sąnarių sustingimas, nervo šaknelių užspaudimas. 
Pritaikomas įvairios apimties juosmeniui. 
• Lygus paviršius užtikrina tolygų, trinties nesukuriantį 
tempimą horizontalioje padėtyje.
• Kontroliuojama tempimo jėga.
• Apsauginis vožtuvas riboja jėgos dydį.
• Diržai patogiai prilaiko pacientą prie įrenginio, 
nesukuria diskomforto.
• Maksimali tempimo jėga: 90,8 kg.
Komplektacija: mechaninė pompa su manometru ir 
greito atpalaidavimo funkcija, viršutinis tvirtinimo diržas, 
apatinis tvirtinimo diržas, krepšys su ratukais lengvai 
transportuoti.

Kaklo tempimo prietaisas SAUNDERS

Art. nr. 199594

Aparatas suteikia saugų ir efektyvų tempimą kaklo 
srityje. Pagrindinės indikacijos: osteoartritas, išvarža, 
sąnarių sustingimas, nervo šaknelių užspaudimas, galvos 
skausmai, raumenų įtempimas. Dėl pleišto formos 
atramų pritaikomas bet kokios apimties kaklui. Nereikia 
surinkimo, prietaisas paruoštas naudoti.
• Tempimo jėgos nukreiptos į pakaušį. Taip išvengiama 
smilkininio žandikaulio sąnario suspaudimo.
• Kontroliuojama tempimo jėga.
• Apsauginis vožtuvas riboja jėgos dydį.
• 3 tempimo kampo padėtys: 15°, 20° ir 25°.
• Maksimali tempimo jėga: 22,7 kg.
Komplektacija: slankiklis su reguliuojamu tempimo 
kampu, reguliuojamos pleišto formos kaklo atramos, 
diržas galvai prilaikyti, mechaninė pompa su 
manometru ir greito atpalaidavimo funkcija.
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Kompresinės terapijos aparatas Vasoflow 
100 Gradient
Art. nr. 320

3-jų kamerų sistema.
Indikacijos:
• Tromboembolijos profilaktika;
• Potrombozinis sindromas;
• Kojų opos;
• Edema;
• Potrauminė edema;
• Limfinė edema;
• Įvairios edemos formos;
• Periferinių arterijų ligos;
• Hemiplegijos sukelti jutimo sutrikimai.
Veikimo principas:
Vieno kompresijos ciklo metu trijų kamerų mova yra 
pripildoma oru. Pirmoje kameroje spaudimas 100 proc., 
antroje kameroje - 80 proc., o trečioje kameroje - 60 
proc. spaudimas. Visos kameros laikosi užpildytos, kol 
paskutinė kamera pasiekia reikiamą spaudimą. 
Techninės charakteristikos:
• Du masažinių kompresinių movų prijungimo kanalai.
• Slėgio nustatymai 20 - 80 mmHg.
• 20 sekundžių intervalai.
• Išmatavimai: plotis 23 cm, aukštis 13 cm, ilgis 21 cm.
• Svoris 3,6 kg.
Gaminys paženklintas CE ženklu. Garantija 2 metai.
Gydymui skirtos kompresinės movos yra pagamintos iš 
aukštos kokybės, lengvai valomos medžiagos, kuri yra 
ypač švelni odai.
Standartinėje komplektacijoje yra tik pats aparatas. 
Movas kojoms, rankoms ir klubams reikia užsisakyti 
atskirai. 
Priedai:
Art. nr. 330 - 3 kamerų mova kojai, dydis M (85 cm 
ilgis, šlaunies apimtis iki 70 cm)
Art. nr. 340 - 3 kamerų mova kojai, dydis L (85 cm ilgis, 
šlaunies apimtis iki 83 cm)
Art. nr. 350 - 3 kamerų mova rankai (67 cm ilgis, žasto 
apimtis iki 60 cm)
Art. nr. 360 - 6 kamerų mova klubams (38 cm ilgis, 
klubų apimtis iki 150 cm)
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Kompresinės terapijos aparatas 
Lymha-mat Digital Gradient
Art. nr. 1200

12-os kamerų sistema.
Indikacijos:
• Polinkis į tromboemboliją;
• Potrombozinis sindromas;
• Trofinės opos;
• Veninė edema esant venų susirgimams, 
nepakankamumui;
• Potrauminė edema;
• Pooperacinė edema;
• Limfinė edema;
• Lipoedema;
• Mišrios edemos formos.
Techninės charakteristikos:
• 3 kompresinių dėklų prijungimo kanalai.
• Galimybė procedūrą atlikti iš karto abiems kojoms ir 
klubams.
• Membraniniai mygtukai / skaitmeninis ekranas.
• Tikslus individualios procedūros parametrų 
nustatymas.
• Dviejų stadijų kompresijos greitis.
• Slėgio diapazonas 20-120 mmHg.
• Galimybė nustatyti intervalus tarp kompresijos ciklų, 
5-90 s.
• Integruotas laikmatis / automatinis išsijungimas.
• Išmatavimai: 37 x 18 x 25 cm.
• Svoris 6,1 kg.
Gaminys paženklintas CE ženklu. Garantija: 2 metai.
Gydymui skirtos kompresinės movos yra pagamintos iš 
aukštos kokybės, lengvai valomos medžiagos, kuri yra 
ypač švelni odai. Movą sudaro 12 vienodų oro kamerų, 
pagamintų iš poliuretano. Per visą movos ilgį yra 
užtrauktukas ir užsegimas Velcro juostele viršuje.
Standartinėje komplektacijoje yra tik pats aparatas. 
Movas kojoms, rankoms ir klubams reikia užsisakyti 
atskirai.
Priedai:
Art. nr. 1220 – 12-os kamerų mova kojai, dydis M (85 
cm ilgis, šlaunies apimtis iki 75 cm)
Art. nr. 1230 – 12-os kamerų mova kojai, dydis L (85 cm 
ilgis, šlaunies apimtis iki 88 cm)
Art. nr. 1250 – 12-os kamerų mova rankai (71 cm ilgis, 
žasto apimtis iki 58 cm)
Art. nr. 1270/12 – 12-os kamerų mova klubams (38 cm 
ilgis, klubų apimtis iki 150 cm)
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Intermituojančios pneumatinės kompresi-
jos aparatas VenaFlow® Elite System

Art. nr. 30BI-B

Sukurtas giliųjų venų trombozės profilaktikai. VenaFlow 
Elite System sujungia dvi patikrintas technologijas: 
greitą pripūtimą ir laipsnišką kompresiją. 
• Nedidelis, lengvas, patogus ir nesunkiai 
transportuojamas.
• Garsinis signalas pacientui stebėti.
• Aparatas turi teleskopinį kabliuką, kurio ilgis gali būti 
iki 9 cm, todėl tinka pakabinti ant daugelio lovų.
• Papildomai galima užsakyti bateriją.
• Automatiškai identifikuojamos movos ir reguliuojamas 
spaudimas, priklausomai nuo movų konfigūracijos.
• Paprastai naudojamas, universalus siurblys blauzdos, 
šlaunies ar pėdos movoms.
• Minkštos ir orą praleidžiančios movos. 
Techninės charakteristikos:
• Dydis: 27,94 x 27,94 x 12,70 cm;
• Svoris: 4 kg;
• Maitinimas: 115V AC-60 Hz;
• Pūtimo būdas: Laipsniškas / Nuoseklus.
Standartinėje komplektacijoje tik pats aparatas, movas 
reikia užsisakyti atskirai.
Priedai:
Art. nr. 3008 – vamzdelis, 1,68 m ilgio.
Art. nr. 3040 - blauzdos movos, 2 vnt., perimetras 
48,26 cm, ilgis 29,20 cm.
Art. nr. 3042 - XL dydžio blauzdos movos, 2 vnt., 
perimetras 55,88 cm, ilgis 29,20 cm.
Art. nr. 3043 - bariatrinės blauzdos movos, 2 vnt., 
perimetras 76,20 cm, ilgis 29,20 cm.
Art. nr. 3045 - šlaunies movos, 2 vnt., perimetras 73,66 
cm, ilgis 53,34 cm.
Art. nr. 3046 - pėdos movos, 2 vnt., perimetras 40,64 
cm, ilgis 22,86 cm.
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iInfraraudonųjų spindulių lempa Solmed
Art. nr. SOLMEDUNO – Solmed UNO su 1 
spinduliavimo lempa
Art. nr. SOLMEDDUO – Solmed DUO su 2 
spinduliavimo lempomis

Skirta odos audiniams šildyti naudojant šilumą, gautą iš 
infraraudonųjų spindulių šviesos. Lempa naudojama 
gydant lėtinius ir ūminius uždegimus bei skausmą. Ji taip 
pat gali būti naudojama prieš masažą, fizinę terapiją, 
jonoforezę ar kineziterapiją.
• Infraraudonųjų spindulių emisija.
• 1 arba 2 spinduliavimo lempos, priklausomai nuo 
modelio.
• Reguliuojamas lempos pakreipimo kampas.
• Reguliuojamas stovo aukštis.
• Kiekvienas šviesos šaltinis aprūpintas aušinimo šaltiniu 
ir filtro tvirtinimo sistema.
• Kintanti spinduliavimo galia.
• Reguliuojama gydymo trukmė.
• Valdymo pultelis su mygtukais.
• Aparatas turi žemo profilio bazę su ratukais, skirtą 
lengvai keisti poziciją.
Techninės charakteristikos:
• Maitinimo šaltinis: 230 V / 50 Hz;
• Didžiausia lemputės galia: 375 W;
• Galios suvartojimas: didžiausias 395 / 770 W;
• Saugikliai: 2 x T4A / 250 V;
• Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 800 x 485 x 1720 
cm;
• Svoris: apie 30 kg;
• Gydymo laikas: iki 30 min;
• Galios keitimas: 10 – 100 %;
• Medicininio  prietaiso klasė: II a.
Komplektacija: prietaisas su 1 galvute (Solmed UNO) 
arba su 2 galvutėmis (Solmed DUO), lemputė (1 vnt. 
Solmed UNO arba 2 vnt. Solmed DUO), raudonas filtras 
(1 vnt. Solmed UNO arba 2 vnt. Solmed DUO), mėlynas 
filtras (1 vnt. Solmed UNO arba 2 vnt. Solmed DUO), 
dideli apsauginiai akiniai gydytojui (1 vnt.), maži 
apsauginiai akiniai pacientui (1 vnt.), montavimo 
rinkinys, vartotojo instrukcija.



Kompresorinis inhaliatorius INVACARE 
Stratos Pro
Art. nr. 1509878

Patentuotas vieno bloko aukšto slėgio kompresorius 
sukurtas taip, kad būtų išvengta srauto nuostolių ir 
sustiprintas sistemos efektyvumas. Inhaliatorius 
išpurškia 2 ml 0,9% NaCl per apytiksliai tris minutes. 
Inhaliacijų vožtuvas aktyvuojamas net ir esant 
minimaliam įkvėpimui, todėl kompresorinis inhaliatorius 
Stratos Pro tinka ir vaikams. Skirtas  naudoti namuose ir 
ligoninėje.
Techninės charakteristikos
Inhaliatorius:
Vieno bloko kompresorius užtikrina efektyvų 
nepertraukiamą purškimą ir trumpesnes inhaliacijas.
Purškimo greitis (purkštuvo aerozolio išeiga): 0,55 
ml/min vidutiniškai.
Skaidomų dalelių dydis (MMAD): 4,25 μm.
Dydis: plotis 17,2 cm, gylis 17,3 cm, aukštis 10,1 cm.
Svoris: 1,7 kg.
Elektros maitinimas: 230 V, 50Hz.
Vaistų purkštuvas su integruota talpa vaistams: 
Liekamasis tūris sumažintas iki 0,5 ml.
Apsauginis įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvas sumažina 
vaistų praradimą.
Sužymėta, lengvai įskaitoma skalė iki 15 ml.
Galima sterilizuoti verdančiame vandenyje, valyti 
dezinfekuojančiu skysčiu ir autoklavuoti.
Komplekte: kompresorinis inhaliatorius su korpuse 
integruota rankena, vaistų purkštuvas su integruota 
talpa vaistams ir kandikliu su apsauginiu vožtuvu, 
sujungimo vamzdelis, transportavimo krepšys.
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Aparatas disfagijos gydymui Intelect 
Vitalstim
Art. nr. 5951

2–jų kanalų stimuliavimo aparatas, skirtas disfagijai 
gydyti. Pacientui yra suteikiama nedidelė srovė per 
specialius elektrodus kaklo srityje. Srovė stimuliuoja 
gerklės motorinius neuronus, kai pacientas atlieka rijimo 
pratimus, kurie priverčia raumenis susitraukti. Atliekant 
terapiją reguliariai, atstatomas raumenų stiprumas ir 
pagerinama rijimo funkcija. 
• Didelė spalvota biblioteka su kaklo ir galvos 
anatominėmis ir patologinėmis nuotraukomis: veido 
raumenys ir nervai, balso stygos, gerklos ir stemplė, 
burnos ertmė, neurologija, chirurginiai metodai.
• Visų parametrų keitimo galimybė: terapijos laiko, 
intensyvumo ir impulso trukmės.
• Visa terapijos informacija įrašoma į paciento duomenų 
kortelę: sėkmingi rijimai, vidutinė amplitudė, tiksli 
elektrodų uždėjimo vieta, specifinė informacija apie 
pacientą (FOIS rijimo lygis, skausmo skalė, paciento 
svoris).
• Papildomai pasirenkamas EMG modulis leidžia 
registruoti raumenų aktyvumą: grįžtamasis ryšys 
užtikrina objektyvų rijimo vertinimą, nustato raumenų 
suaktyvinamo laiką.
Komplektacija: dirželiai 6 x 61 cm, paciento duomenų 
kortelė, paciento pertraukties jungiklis, nuotolinio 
valdymo pultas, laidai, vartotojo instrukcija.
Priedai:
Art. nr. 2771 – sEMG ir stimuliacijos modulis
Art. nr. 2775 – vežimėlis
Art. nr. 59000 – VitalStim elektrodai (12 vnt.)
Art. nr. 59098 – 2 papildomi stimuliacijos kanalai



FUNKCINIAM ĮVERTINIMUIFUNKCINIAM ĮVERTINIMUI
Diagnostinė įranga

Jėgos matuokliai

Goniometrai

Matavimo prietaisai

Sensorikos įvertinimo

prietaisai

Kūno riebalų matuokliai ir 

svarstyklės

Kraujo spaudimo matuokliai

Stetofonendoskopai

Kiti funkcinio įvertinimo

prietaisai
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Išvados, kurias gauname apdorojus duomenis Back-check 607 programine įranga

Art. nr. 607

Skirtas įvairių raumenų grupių, ypač nugaros raumenų, 
maksimaliai izometrinei raumenų jėgai testuoti ir 
tarpraumeninei pusiausvyrai įvertinti.
Galimybė įvertinti maksimalią izometrinę raumenų jėgą 
atliekant šiuos judesius:
• kaklo lenkimą ir tiesimą,
• kaklo šoninį lenkimą,
• juosmens lenkimą ir tiesimą,
• šoninį liemens lenkimą,
• stūmimą ir traukimą krūtininei stuburo daliai ir 
krūtinei,
• žasto atitraukimą,
• šlaunies lenkimą ir tiesimą,
• šlaunies atitraukimą ir pritraukimą.
Prietaisų valdymo skydelis pritvirtintas šalia šoninės 
atramos akių lygio aukštyje. Su liečiamuoju ekranu ir 
įjungimo/išjungimo mygtuku. Dinamometras veikia 
kartu su duomenų analizės programine įranga. 
Duomenys iš aparato perkeliami naudojant atminties 
kortelę arba USB jungtį.
Grafiškai pateikiamos išsamios testavimo išvados: 
parodo maksimalią izometrinę raumens jėgą, palygina 
gautus rezultatus su rekomenduojamomis normomis ir 
tiksliai įvertina raumenų grupių disbalansą ir 
persitreniravimą. Pateikia tyrimo išvadą ir 
rekomendacijas tolimesniam gydymui. Testavimo 
duomenys išsaugomi programinės įrangos atmintyje, ir 
juos galima palyginti su su gautais testavimo duomenis.
Aparato konstrukcija pagaminta iš metalo.
Dydis 136 x 100 cm, aukštis 238 cm.

Skaitmeninis izometrinės raumenų jėgos 
dinamometras Back-check 607

Liemens lenkimas ir tiesimas

Kaklo šoninis
lenkimas

Juosmens šoninis
lenkimas

Muscles - lower surfaceMuscles - upper surface

JUDESIO KLINIKA

Back-check measurement results
Height (cm)
Weight (kg)

192
106

Date of measurement
Born on

Trunk flexion/extension

Trunk extension

Measure(kg)       32.0
Recommed(kg)       78.2

Trunk extension

Measurement 32.0 kg

Recommended 78.2 kg

Trunk flexion

Measure(kg)       57.0
Recommed(kg)       60.1

Trunk flexion

Measurement 57.0 kg

Recommended 60.1 kg

Results

Trunk extension Measure(%)       56.1
Trunk flexion Measure(%)      100.0

Achieved strenght relation

Trunk extension

56.1%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Recommed(%)      130.0
Trunk flexion Recommed(%)      100.0

Recommended strenght relation

Trunk extension

130.0%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Difference(%)       59.1
Trunk flexion Difference(%)        5.2

Appraisement Strength relation

"very bad"
Using this measurement, the strength relation between the anterior, preventive (flexion) and the posterior, stretching 
(extension) trunk musculature is determined.
Your measured strength relation is very bad. An unfavourable strenght relation may cause false stress of the lumbar spine.
Corresponding, the improvement of the strenght relation is an important goal of your individual training program.

Progression Strenght relation

50.0

kg

24.04.10
very bad bad less

satisfiable
well ideal

24.04.10

Trunk extension Trunk flexion

Muscles - lower surfaceMuscles - upper surface

JUDESIO KLINIKA

Back-check measurement results
Height (cm)
Weight (kg)

168
62

Date of measurement
Born on

Trunk flexion/extension

Trunk extension

Measure(kg)       32.5
Recommed(kg)       39.1

Trunk extension

Measurement 32.5 kg

Recommended 39.1 kg

Trunk flexion

Measure(kg)       20.5
Recommed(kg)       26.1

Trunk flexion

Measurement 20.5 kg

Recommended 26.1 kg

Results

Trunk extension Measure(%)      158.5
Trunk flexion Measure(%)      100.0

Achieved strenght relation

Trunk extension

158.5%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Recommed(%)      150.0
Trunk flexion Recommed(%)      100.0

Recommended strenght relation

Trunk extension

150.0%

Trunk flexion

100.0%

Trunk extension Difference(%)       16.9
Trunk flexion Difference(%)       21.4

Appraisement Strength relation

"well"
Using this measurement, the strenght relation between the anterior, preventive (flexion) and the posterior, stretching 
(extension) trunk musculature is determined.
Your measured strenght relation is well. A well-balanced strenght relation defends from false stress of the lumbar spine.
This favorable strength relation should be preserved by an individual training program.

Progression Strenght relation

20.0

40.0

kg

14.05.10
very bad bad less

satisfiable
well ideal

14.05.10

Trunk extension Trunk flexion



Komplektacija:
erdvinis skeneris, LED apšvietimo sistema, tamsi 
užsklanda (padidina kontrastą tarp fono ir tiriamojo, 
sumažina atspindžius), reguliuojamo aukščio kolona, 
kompiuteris, monitorius, spausdintuvas, valdymo 
konsolė, programinė įranga.

Art. nr. 4D

Padeda atlikti objektyvų kūno statikos, laikysenos, 
skoliozės ir kitų stuburo deformacijų įvertinimą. 
Priešingai negu įprasti 3D skeneriai, kurie aptinka 
pakitimą tik tam tikruose odos taškuose, sistema atlieka 
visos nugaros skenavimą. Tai padeda aptikti labai mažus 
pokyčius, atsiradusius klinikiniuose matavimuose.
Norint atlikti statinį nugaros skenavimą, bet koks 
judesys neigiamai veikia skenavimo rezultatus ir jų 
interpretavimą. Dėl šios priežasties skenavimo laikas turi 
būti labai trumpas. Sistema turi 40 ms skenavimo 
trukmę, kuri neleidžia atsirasti matavimo netikslumams, 
taip pat ir klaidingai duomenų analizei.
Sistemos privalumai
• Koreliacinis spinometrijos modulis automatiškai 
rekonstruoja stuburo slankstelių 3D modelį.
• Sistema savaime aptinka anatomines patologijas, todėl 
daugeliu atvejų nereikalingi ant kūno klijuojami 
žymekliai.
• 4D technologija leidžia atlikti skenavimą laike.
• Sistema neišskiria radioaktyviųjų spindulių ir 
nekontaktuoja su žmogumi.
• Prietaisas atitinka direktyvos dėl medicinos gaminių 
reikalavimus.
Matavimas atliekamas žmogui stovint 2-jų metrų 
atstumu priešais reguliuojamo aukščio 4D skenavimo 
sistemą. Procedūra trunka kelias sekundes, po jų iš karto 
gaunami analizės rezultatai.
Galimi šie matavimo režimai:
• Statinis 3D skenavimas. Gaunamas vienas nugaros 
vaizdas, skenavimas užtrunka 40 ms.
• 4D matavimų vidurkis. Vartotojas pasirenka norimą 
vaizdų skaičių, pavyzdžiui, 12 vaizdų per 6 sekundes. 
Sistema nustato šių vaizdų vidurkį. Tai sumažina 
laikysenos svyravimus ir padidina operacijos tikslumą.
• 4D laikysenos testai vertikalioje padėtyje. Užtrunka 
nuo 30 iki 60 sekundžių. Šių testų pagalba galima 
stebėti ir įvertinti žmogaus koordinaciją ir raumenų 
veiklos sutrikimus.
• 4D dinaminis matavimas. Kūno judesių aptikimas yra 
svarbus veiksnys klinikinėje diagnostikoje ir 
biomechanikoje. Įprastos sistemos analizuoja poslinkius 
naudojant tik klijuojamus ant kūno žymeklius. Dėl 
formetric 4D paviršiaus matavimo, naudojant 10000 
erdvinių taškų, galima sekti viso kūno ir skeleto sistemos 
judesius (stuburo ir dubens). Tai atliekama padarant iki 
24 nuotraukų per sekundę, tiriamajam treniruojantis  
ant bėgimo takelio ar ant steperio.
Techninės charakteristikos:
• Skenavimo trukmė: 40 ms.
• Registravimo dažnis: 10 fps (papildomai pasirenkamas 
modulis su 24 fps galimybe).
• Registravimo trukmė: iki 60 s.
• Raiška: iki 80000 px.
• Reikalavimai erdvei: 3 x 1,5 m.

Stuburo ir laikysenos įvertinimo 
diagnostikos sistema
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Art. nr. 08-010101

Skirtas plaštakos izometrinei griebimo jėgai matuoti. 
Tikslus ir patogus naudoti. Dviguba skalė: kilogramais 
(0-90 kg) ir svarais (0-200 lbs). Atlikus matavimą, 
rodyklė pasilieka aukščiausiame matavimo metu 
pasiektame taške. Reguliuojama rankena (5 padėtys), 
kad dinamometrą būtų galima individualiai ir patogiai 
pritaikyti pagal plaštakos dydį. Įdėtas į juodą plastikinį 
lagaminėlį.

Hidraulinis rankos dinamometras

Art. nr. 08-010401

Mechaninis (spyruoklinis). Dviguba skalė: kilogramais 
(0-100 kg) ir svarais (0-220 lbs). Reguliuojama rankena 
(4 padėtys), kad dinamometrą būtų galima individualiai 
ir patogiai pritaikyti pagal plaštakos dydį. Įdėtas į juodą 
plastikinį lagaminėlį.

Smedlio rankos dinamometras

Art. nr. 08-020101

Dviguba skalė: kilogramais (0-20 kg) ir svarais (0-45 
lbs). Įdėtas į minkštą krepšį.

Hidraulinis pirštų sugnybimo jėgos
matuoklis

Art. nr. 08-010113

Komplektą sudaro: hidraulinis rankos dinamometras, 
hidraulinis pirštų sugnybimo jėgos matuoklis, 
nerūdijančio plieno pirštų (mažųjų sąnarių) goniometras 
(15 cm ilgio, 180° kas 5°).

3-jų plaštakos funkcinio įvertinimo
prietaisų komplektas lagaminėlyje

Art. nr. 09 118 4662

Komplektą sudaro: hidraulinis rankos dinamometras, 
hidraulinis pirštų sugnybimo jėgos matuoklis, pirštų 
goniometras, piršto perimetro matuoklis, 180° laipsnių 
goniometras, matavimo juostelė, 2-jų taškų 
diskriminatorius, 5 lytėjimo jautrumo įvertinimo lazdelės.

8-ių plaštakos funkcinio įvertinimo
prietaisų komplektas lagaminėlyje
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Art. nr. LIC.01165

Ergonomiškos formos prietaisas raumenų jėgai matuoti. 
Matuojant raumens jėgą, fiksuojama jėga 
aukščiausiame taške ir laikas, per kurį didžiausia jėga 
pasiekta. Matavimo duomenys išsaugomi matuoklio 
atmintyje. 
Matuojama:
• didžiausia jėga,
• laikas, per kurį didžiausia jėga pasiekta,
• bendras matavimo laikas,
• vidutinė jėga.
Automatinis ir mechaninis duomenų išsaugojimas.
Garsinis signalas įspėja apie matavimo pradžią ir 
pabaigą.
Atminties talpa: 150 testų. Įrašytų duomenų paieška.
Didelis, lengvai įskaitomas LCD ekranas.
Automatinis išsijungimas po 5 minučių, kai aparatas 
nenaudojamas.
Senkančios baterijos indikatorius LCD ekrane. 
Pakraunama ličio baterija.
Baterijos gyvavimas: 6 valandos įjungto, 30 min. po 
perspėjimo apie senkančią bateriją.
Baterijos įkrovimo laikas: 80 proc. įkraunama per 45 
min. / pilnai įkraunama per  2 val.
Skalė kilogramais (0-136,1 kg), svarais (0-300 lbs) ir 
niutonais (1335 N).
Tikslumas: +/- 1 proc. arba  +/- 0,2 lbs.
Kalibravimas: kalibruojamas kas 4,5 kg.
Matavimo trukmė: nuo 0,5 sekundės iki 10 sekundžių 
kas 0,1 sekundės.
Dydis: 8,03 x 12,98 x 4,1 cm.
Komplekte: 
3 nuimami, lengvai pakeičiami plastikiniai antgaliai.

Rankinis raumenų jėgos matuoklis
Lafayette

Art. nr. 08-030302

Skirtas pirštų sąnariams matuoti. Skalė nuo 0° iki 180° 
kas 5°.

Nerūdijančio plieno pirštų goniometras, 
15 cm

Art. nr. LIC.01135

Iš ABS plastiko. Kojelės gali būti prailginamos iki 71 cm ir 
sutrumpinamos iki 20 cm, taigi galima matuoti tiek 
didelius, tiek mažus sąnarius. Egzaminuotojui nereikia 
pačiam nustatinėti tinkamo lygiavimo - ilgos 
goniometro kojelės gali būti sulygiuojamos pagal 
tiriamojo anatomines žymes. Dviguba skalė (0-180° ir 
180-0°, kas 1°) padidinama 4 kartus, kad aiškiai matytųsi 
duomenys.

Reguliuojamo ilgio goniometras
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Art. nr. 08-030112

Iš plastiko. Skalė nuo 0° iki 180°.

Plastikinis goniometras, 15 cm, 180°

Art. nr. 08-030101

Iš plastiko. Skalė nuo 0° iki 360° kas 1°.

Plastikinis goniometras, 15 cm, 360°

Art. nr. 08-030102

Iš plastiko. Skalė nuo 0° iki 360° kas 1°.

Plastikinis goniometras, 20 cm, 360°

Art. nr. 08-030111

Iš plastiko. Skalė nuo 0° iki 360° kas 2°.

Plastikinis goniometras, 20 cm, 360°

Art. nr. 08-030103

Iš plastiko. Skalė nuo 0° iki 360° kas 1°.

Plastikinis goniometras, 30 cm, 360°

Art. nr. LIC.01140

Pagamintas iš aliuminio. Tiksliai matuoja krūtinės gylį 
coliais arba centimetrais. Tinka įvairiems matavimams 
atlikti, pvz.: matuoti maksimalų krūtinės išsiplėtimą 
pilnai įkvėpus. Skalė nuo 0 iki 60 cm kas 2 cm.

Krūtinės gylio kaliperis



Art. nr. 5060

Patogus, lengvas rėmas dedamas ant galvos, ir atliekami 
rotaciniai kaklo judesiai vertikalioje padėtyje. Pateikiami 
tikslūs matavimo duomenys. Naudojami inklinometrai ir 
magnetai. Komplekte yra naudojimo instrukcija, 
prietaisas sudėtas į patogų krepšį.

Prietaisas kaklo judesių amplitudei
matuoti

Art. nr. LIC.01291

Tinka įvairiems matavimams atlikti, pvz.: matuoti riešo, 
alkūnės, kelio ir čiurnos pločius, nedidelių raumenų (pvz.: 
bicepso, blauzdos) mases. Matavimo skalė nuo 0 iki 30 
cm kas 0,1 cm. Pagamintas iš aliuminio. 

Mažas antropometras

Art. nr. LIC.01290

Tinka įvairiems matavimams atlikti, pvz.: matuoti pečių 
plotį, ilgųjų kaulų ilgį, krūtinės gylį, siekiant sekti augimą, 
bei judesių analizės tyrimams. Matavimo skalė nuo 0 iki 
60 cm kas 0,1 cm. Pagamintas iš aliuminio.

Art. nr. 08-060101

Skirtas kaklo, pečių, alkūnės, riešo, klubo, kelio, čiurnos ir 
stuburo lenkimo, tiesimo, sukimosi judesiams matuoti. 
Dvi priešingomis kryptimis einančios skalės nuo 0° iki 
360° kas 1°.
Iš plastiko, sudėtyje nėra latekso.

Didelis antropometras

Inklinometras

Art. nr. 08-060102

Skirtas juosmens polinkio kampui matuoti trijuose 
lygmenyse: krūtinės, krūtinės-juosmens ir juosmens. 
Didžiausias šių matavimų rodmuo laikomas juosmens 
sukimosi kampu. Dvi skalės nuo 0° iki 30° kas 1°. Iš plastiko.

Skoliometras
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Art. nr. 7508

Skirtas smulkiųjų sąnarių ir pirštų perimetrui matuoti. 
Apjuoskite juosta pirštą ir ant liniuotės matysite piršto 
perimetrą.

Piršto perimetro matuoklis
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Art. nr. 12-1480

Skirtas įvertinti odos jautrumą ir lytėjimo slenkstį. 
Taškiniai liestukai pagaminti iš plastiko, kad 
temperatūros poveikis (šilta/šalta) neturėtų įtakos 
įvertinimo rezultatams. Skalė sužymėta nuo 0 cm iki
14 cm kas 1 mm.

2-jų taškų diskriminatorius

Art. nr. 12-1490

Prietaisas skirtas statiniam ir dinaminiam vieno arba 
dviejų taškų diskriminacijos testui atlikti. Sudarytas iš 
diskų ir metalinių liestukų, išdėstytų nuo 1 mm iki 25 mm 
tarpais. Naudojamas pooperacinėms terapinėms 
procedūroms, gydant persodintus ir pažeistus nervinius 
audinius. Komplekte: medžiaginis maišelis ir naudojimo 
instrukcija.

Diskinis diskriminatorius

Art. nr. 12-1495

Šiuo prietaisu galima atlikti statinį arba dinaminį dviejų 
taškų diskriminacijos testą rankų ir kojų pirštams arba 
sensoriniams nervams. Prietaisą sudaro du tvirti 
besisukantys diskai, sujungti vienas su kitu.
Apvalūs prietaiso galiukai išdėstyti tarpais, atitinkančiais 
standartinio testo intervalus nuo 1 mm iki 15 mm. Taip 
pat yra 20 mm ir 25 mm tarpai. Komplekte: naudojimo 
instrukcija ir apsauginis krepšys.

Art. nr. 09 116 3229

Tiksliai ir patogiai įvertina odos jautrumo slenkstį. Testui 
atlikti naudojami specialiai apdoroti penkių skirtingų 
spalvų siūlai skirtingiems jautrumo lygiams įvertinti. 
Komplekte: minkštas plastikinis krepšys, naudojimo 
instrukcija, 5 lazdelės su skirtingų spalvų siūlais.

Lytėjimo testo diskriminatorius

Lazdelės lytėjimo plaštakos jautrumui 
įvertinti

Art. nr. 09 116 3237

Tiksliai ir patogiai įvertina odos jautrumo slenkstį. Testui 
atlikti naudojami specialiai apdoroti šeši skirtingų spalvų 
siūlai skirtingiems jautrumo lygiams įvertinti. 
Komplekte: minkštas plastikinis krepšys, naudojimo 
instrukcija, 6 lazdelės su skirtingų spalvų siūlais.

Lazdelės lytėjimo pėdos jautrumui 
įvertinti
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Art. nr. A629003

Įvertina temperatūros jutimą paprastu, tiksliu ir 
kiekybiškai pamatuojamu metodu. Komplekte: 2 
puodeliai, po vieną karštam ir šaltam vandeniui, po 2 
liestukus ir po vieną termometrą tiksliai temperatūrai 
nustatyti.

Karščio ir šalčio sensorikos įvertinimo 
rinkinys

Skirti sensorikai įvertinti ir nustatyti periferinės nervų 
sistemos pažeidimus.

128 Hz per sekundę
Art. nr. 08-050301

256 Hz per sekundę
Art. nr. 08-050302

Kamertonai

Art. nr. 08-050201

Skirtas įvertinti odos jautrumą ir skausmo refleksus. 
Pagamintas iš nerūdijančio plieno. 16,5 cm ilgio rankena 
ir 2,5 cm skersmens besisukanti galvutė.

Art. nr. 08-050103

19 cm ilgio chromuoto metalo rankena. Trikampio 
formos guminė pagalvėlė. Skirtas refleksams tikrinti.

Art. nr. 08-050101

19,5 cm ilgio chromuoto metalo rankena. Dviejų pusių 
galvutė su guminėmis skirtingo skersmens pagalvėlėmis. 
Skirtas odos jautrumui įvertinti.

„Wartenburg“ tipo nerūdijančio plieno 
malūnėlis

„Taylor“ tipo neurologinis plaktukas 

„Buck“ tipo neurologinis plaktukas 

Art. nr. 08-050102

22 cm ilgio metalinė rankena. 4 cm skersmens galvutė 
naudojama tiek horizontalioje, tiek vertikalioje padėtyse. 
Gali būti naudojamas kaip esteziometras taktiliniam 
odos jautrumui įvertinti.

„Babinsky“ tipo neurologinis plaktukas 
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Art. nr. 926654

Galima atlikti daugiau nei 90 įvairaus amžiaus 
pacientams skirtų sensorikos įvertinimo užsiėmimų 
klausos, regos, uoslės, skonio ir lietimo receptoriams 
įvertinti. Komplekte yra 31 priemonė ir naudojimo 
instrukcija, kurioje pateikiamos sensorimotorikos 
įvertinimo procedūros, rekomendacijos terapijai, 
terapijos tikslai, būdai terapijos rezultatams įvertinti ir kt. 
Viskas sudėta į patogų lagaminėlį, kurio dydis: 34 x 39 x 
16 cm.

Sensorinio įvertinimo prietaisų
komplektas

Kiekybiškai įvertina skausmą jautriose srityse, 
naudojamas skausmo slenksčiui tirti.
Savybės:
• Skausmo slenksčio bandymai.
• Skausmo tolerancijos bandymai.
• Trigerinių taškų bandymai.
• Patogi rankena.
• Pasirenkami matavimo vienetai: lbf / kgf / N / OZF.
• 100 punktų duomenų atmintis / vidurkio išvedimas.
Išmatavimai: 13 x 7 x 3 cm. Svoris 225 g.
Komplekte: 1 cm2 guminis antgalis, NiMH baterijos, AC 
adapteris / kroviklis, kabliukas, vadovas ir NIST 
kalibravimo sertifikatas.

Algometras

Art. nr. 016350

Dvigubo poveikio: 10 gramų monofilamentas (siūlas) 
įvertina spaudimo jautrumą ir 40 gramų Neurotip 
antgalis - lytėjimo jautrumą. Puikiai tinka diabetinės 
neuropatijos paplitimui įvertinti. Prietaisas rašiklio 
dydžio, lengvai telpa į kišenę.
Komplekte:
Prietaisas Neuropen. 10 g monofilamentas (siūlas) –
1 vnt.,  antgalis Neurotip – 1 vnt.
Papildomai galima užsisakyti:
Art. nr. 09 121 3248 – 10 g monofilamentų (siūlų) –
1 pakuotė (5 vnt.).
Art. nr. 005923 – antgalių Neurotip – 1 pakuotė
(100 vnt.)

Periferinių neuropatijų tikrinimo
prietaisas Neuropen



Art. nr. LIC.01128

Tiksliai matuoja poodinį ar riebalinį audinį bendrai kūno 
riebalų masei įvertinti. Spyruokliniai spaustukai užtikrina 
pastovią odos raukšlės suspaudimo jėgą. Didelė ir 
lengvai įskaitoma skalė iki 100 mm. Taikoma įvertinant 
mitybą, riebalų pasiskirstymą, vaikų augimą ir kitais 
atvejais, kai reikalingi antropometriniai matavimai.
Techninės charakteristikos:
• Korpusas iš tvirto ABS plastiko.
• Pastovus odos raukšlės spaudimo slėgis 10 g/mm2.
• Skalė: 0-100 mm.

Medicininis odos raukšlės kaliperis
Caliper IIKū
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Art. nr. 999005

Omron kūno riebalų matuoklis dirba pagal BIA 
(bioelektrinės varžos) metodą, kuris leidžia tiksliai 
nustatyti procentinį ir bendrą kūno riebalų kiekį. Šis 
metodas analizuoja elektrinę varžą kūno audiniuose 
ypatingai silpnos elektros srovės pagalba, pereinančia 
per kūną (per prietaiso rankenose esančius elektrodus).
Kūno riebalų matuoklis Omron BF306 informuoja apie 
tai, ar dieta yra tikslinga, ar sumažėjo kūno riebalų 
kiekis, ar sporto programa yra efektyvi, ar esate nutukęs, 
ar jūsų kūnas iš tikrųjų yra toks, koks atrodo, ar jūsų 
svarstyklės klaidina jus.

Kūno riebalų matuoklis Omron BF-306

Art. nr. 770069

8 daviklių technologija, naudojant abi rankas ir pėdas 
viso kūno parametrams matuoti. Atminties funkcija 4 
asmenims ir svečio režimas. KMI (kūno masės indekso) 
skaičiavimas, kūno ir visceralinių riebalų, skeletinių 
raumenų ir metabalizmo matavimas. Kliniškai 
patvirtintas tikslumas. Keliamoji galia nuo 0 iki 150 kg. 
Tinka nuo 6 iki 80 metų. Svoris: apytiksliai 2,2 kg. 
Garantija 3 metai.

Kūno sudėties analizatorius Omron BF511

Art. nr. 08-040101

Tiksliai matuoja poodinį ar riebalinį audinį bendrai kūno 
riebalų masei įvertinti. Spyruokliniai spaustukai užtikrina 
pastovią odos raukšlės suspaudimo jėgą. 
Techninės charakteristikos:
• Metalinis korpusas (iš aliuminio).
• Galimybė užtikrinti pastovų odos raukšlės spaudimo 
slėgį 10 g/mm2.
• Skalė: 0-60 mm kas 0,1 mm.
Komplekte yra krepšys ir prietaiso naudojimo instrukcija 
lietuvių kalba.

Medicininis odos raukšlės kaliperis Profi



Japoniškos profesionalios medicininės svarstyklės.
Sertifikuotos, tinka naudoti gydymo įstaigose. 
Apskaičiuoja KMI (nurodžius ūgį). Svėrimo ribos: min. – 
2 kg, maks. – 200 kg. Padalos vertė – 0,1 kg. Taros 
svėrimo galimybė. Svorio stabilizavimo funkcija. Didelis 
skystųjų kristalų ekranas. Maitinimas baterijomis arba iš 
tinklo 220V. Galima metrologinė patikra. Su stovu 
(ekranas iškeltas prieš sveriamą žmogų). Garantija 2 
metai.

Svarstyklės su stovu

Art. nr. 772041

Reguliuojamas matuoklės aukštis: 75-200 cm.  Ūgio 
matuoklės skalė kas 5 mm. Svarstyklių platforma 
padengta neslystančio paviršiaus plastiku. Maksimali 
apkrova 200 kg. Svarstyklių platformos dydis: 27 x 30 cm.  
Svarstyklių skalė sugraduota kas 100 g.

Mechaninės svarstyklės su ūgio matuokle

Art. nr. 7730

III aprobavimo klasė. Pirminė metrologinė gamintojo 
patikra. Svėrimo galimybė 250 kg. Tikslumas: 50/100 g.  
Pagrindas su neslystančia danga, 369 x 405 mm. 
Elektros šaltinis 230 V. Integruota ūgio matuoklė 
120-202 cm.  Ekrane - svorio, ūgio ir KMI parodymai.
Nėra jungiklių ant ekrano plokštės. Taros jungiklis ant 
ekrano plokštės nugarėlės. Įsijungia atsistojus ant 
platformos.  Automatinio išsijungimo funkcija.

Elektroninės svarstyklės su ūgio
matuokle
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Art. nr. 999210

8 daviklių technologija, naudojant abi rankas ir pėdas 
viso kūno parametrams matuoti. Atminties funkcija 4 
asmenims. Svečio režimas matuoti didelėse įstaigose. 
KMI (kūno masės indekso) skaičiavimas. Kūno riebalai 
(procentais). Skeletinių raumenų matavimas 
(procentais). Ramybės būsenos medžiagų apykaitos 
(metabolizmo) matavimas (nustato dienos kalorijų 
poreikį ir gali būti laikomas svorio metimo programos 
nuorodine reikšme). Visceralinių riebalų (supančių vidaus 
organus) matavimas - jie glaudžiai susiję su nesveiko 
gyvenimo būdo ligomis (tokiomis kaip metabolinis 
(indromas). Kliniškai patikrintas tikslumas. Keliamoji 
galia nuo 0 iki 150 kg. Tinkamas amžiui: nuo 6 iki 80 
metų.  Dviejų spalvų - tamsiai mėlynos ir žalsvos.

Kūno kompozicijos analizatorius BF-511



Art. nr. 770027

• Su kriauše orui pripūsti. 
• 21 paskutinių matavimų atmintis su datos ir laiko 
parodymais. 
• Nereguliaraus pulso ženklo parodymas. 
• Kliniškai patvirtintas (Tarptautinis protokolas). 
• 1000 matavimų su vienu komplektu elementų. 
• Vidurkio skaičiavimas. 
• Nauja tvirtesnė rankovė.

Pusiau automatinis žastinis kraujo 
spaudimo matuoklis Omron M1 Plus

Art. nr. 770031

• IntellisenseTM matavimo technologija.
• Nauja INTELLI WRAP rankovė ypač gerai priglunda 
prie rankos. 30 proc. didesnė rankovės ir arterijos 
kontakto sritis garantuoja tikslius matavimo rezultatus, 
net ir tada, kai rankovė uždėta netinkamai. Tinka žastui 
nuo 22-42 cm.
• Greitas ir tikslus matavimas. 
• Nereguliaraus pulso ženklo parodymas ekrane. 
• Labai didelis ekranas. 
• Vidurkio parodymas. 
• Naudotojo jungiklis 2 asmenims: atmintyje išsaugo 100 
matavimų kiekvieno naudojimo atskirai su datos ir laiko 
parodymais.
• 5 metų garantija.
• Kliniškai patvirtintas (Tarptautinis protokolas).

Automatinis žastinis kraujo spaudimo 
matuoklis Omron M6 Comfort

Art. nr. 770050

• Skaitmeninis skystųjų kristalų ekranas.
• 30 matavimo rezultatų atmintis.
• Svoris: apie 117 g be elementų.
• Vidutinė rankovė: rankos apimtis 13,5 - 21,5 cm.
• Rankovės medžiaga: nailonas.
• Kliniškai patvirtintas (Tarptautinis protokolas).
• 3 metų garantija.
Pakuotės turinys: pagrindinis prietaisas, vidutinė 
rankovė, naudojimo instrukcija, saugojimo dėklas, 
elementų komplektas, garantinis lapas, kraujospūdžio 
pasas.

Automatinis riešinis kraujo spaudimo 
matuoklis Omron R2
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Art. nr. 4201. – galvutė iš aliuminio
Art. nr. 4201 – galvutė iš nerūdijančio plieno

Tai klasikinis modelis su dvipuse galvute, skirtas 
suaugusiems auskultuoti. Galvutė gali būti iš aliuminio 
arba iš nerūdijančio plieno. Komplekte yra dvi poros 
atsarginių ausyčių ir dviejų dydžių membranos. Spalvos: 
balta, juoda, žalia, raudona ir mėlyna.

Stetofonendoskopas Duplex 2.0

Art. nr. 2201.

Tradicinė dvipusė nerūdijančio plieno persukama 
stetoskopo galvutė užtikrina aukštą akustinį jautrumą ir 
aukščiausios kokybės charakteristikas. Patentuota, 
vienoje pusėje esanti pakabinama diafragma sustiprina 
priešingoje pusėje esančią tradicinę varpelio funkciją. 
Ant
galvutės paviršiaus nėra metalinių dalių. Ausytės 
minkštos ir labai patogios. Komplekte yra atsarginės 
kietos ausytės. Spalvos: juoda, bordo, tamsiai mėlyna, 
žalia, pilka, žydra ir kt.

Stetofonendoskopas Littmann Classic II

Art. nr. 4150 – ilgis 40 cm
Art. nr. 4155 – ilgis 80 cm

Universalus dviejų žarnelių stetofonendoskopas 
suaugusiems, vaikams ir naujagimiams. Dėl dvigubos 
žarnelės  puikiai girdimi akustiniai signalai.
Stetofonendoskopo ilgis gali būti 40 cm arba 80 cm. 
Komplekte yra trijų dydžių stetoskopų galvutės, dvi 
poros atsarginių minkštų ausyčių, membranos 
suaugusiam ir vaikui. Juodos, melsvos, pilkos arba 
žalsvos ir gelsvos spalvos.

Stetofonendoskopas Ri-Rap
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Art. nr. 770056

Apjungia visų pripažintą 2-jų pjezo daviklių technologiją 
ir naują grakštų dizainą. Jis suteikia galimybę 
savarankiškai ir individualiai nusistatyti vaikščiojimo 
režimą ar treniruotes ir pagerina vaikščiojimo įgūdžius. 
Dviejų dimensijų sensorius. Lankstus ir universalus 
naudojimas: žingsniamatį patogu prisegti prie diržo, 
nešiotis kišenėje ar portfelyje.
Ekrane rodoma: laikrodis, žingsniai, nueitas atstumas, 
sunaudota energija ir sudegintų riebalų kiekis. 

Žingsniamatis Walking style III

Art. nr. 009296

Tai paprasto veikimo prietaisas - stebima apatinės 
nugaros dalies padėtis atliekant pratimus, kai pilvo 
raumenys nepakankamai gerai saugo stuburą. 
Grįžtamuoju ryšiu nustatoma, ar pratimai atliekami 
gerai ir tiksliai, tokiu būdu užtikrinant reikiamą ir saugią 
fizinę stuburo apkrovą.
Techninės charakteristikos:
• Skalė nuo 0 iki 200 mmHg.
• Tikslumas ±3 mmHg.
• Pripūtimas kriauše.
• Pripūstos pagalvėlės dydis: 10 x 10 x 19 cm.
• Svoris 600 g. 

Diagnostikos prietaisas su grįžtamuoju 
ryšiu Stabilizer
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Art. nr. SH01002

Tiksliai išmatuoja pulsą ir arterinio kraujo įsotinimą 
deguonimi (SpO2). 
Žmonėms, sergantiems kvėpavimo ir širdies ligomis, 
būtina nuolat stebėti deguonies įsotinimo lygį 
arteriniame kraujyje ir, pagal poreikį, naudoti deguonies 
terapiją.
Matavimo metu pulsoksimetras uždedamas ant piršto. 
Pulsoksimetro veikimo principas pagrįstas šviesos 
sugertimi audiniuose, kur ją skaido veninio ar arterinio 
kraujo hemoglobinas. Pulsas bei kraujo įsotinimo 
deguonimi procentas matomas aparato ekranėlyje. 
Rezultatas gaunamas po kelių minučių. 
Dydis: 57 x 34 x 30,9 mm. Svoris 50 g (su maitinimo 
elementais). Ekrano tipas OLED, 2 spalvų. Galia: du AAA 
alkalino maitinimo elementai.
Rinkinyje yra dirželis ant kaklo. Atitinka IEC60601-1-2 
standartą. Medicinos prietaiso klasė II.

Pulsoksimetras ant piršto SH01002



Art. nr. BALANCE TEST

Tai greitas ir lengvas būdas įvertinti asmens susižeidimo 
riziką bei pademonstruoti jo funkcinę simetriją.  Šis 
rinkinys matuoja labai tiksliai ir gali būti naudojamas 
įvertinti reabilitacijos efektyvumą prieš ir po jos, balanso 
dinamiškumą po treniruočių ir galimybę grįžti į sportą 
po traumos. Rinkinyje yra visa reikalinga įranga Y 
balanso testui atlikti. 
Rinkinio išmatavimai: 165 x 28 x 6 cm. 
Svoris  apie 3 kg.

Dinaminio stabilumo ir pusiausvyros 
testas Y Balance
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Art. nr. FMS test Kit

FMS judesių vertinimo skalė sukurta pirminių arba 
pagrindinių judesių kokybei, judesio kontrolei atliekamo 
judesio metu bei judesio vientisumui įvertinti. 
Pagrindinis atliekamų testų tikslas – judesio kokybės 
vertinimas bei pagrindinių/pirminių judesio stereotipų 
sutrikimų klasifikavimas. Tai įrankis, leidžiantis nustatyti 
kuris konkrečiai judesio stereotipas yra sutrikęs. 
Atliekant testą sudaromos tokios sąlygos, kurios 
išryškina lokomocinės sistemos silpnybes, simetriškumo 
trūkumą arba disbalansą bei judesio suvaržymą ir 
ribotumą.
Funkcinių judesių vertinimas susideda iš septynių 
atliekamų judesių testų. Pagrindinis testų vertinimo 
kriterijus – atliekamo judesio stereotipo kokybė.
Rinkinį sudaro:
1. Stačiakampio formos pagrindas su matavimui skirta 
dalimi.
2. Ilga ir dvi trumpos lazdos.
3. Elastinė juostelė.
Rinkinio išmatavimai: 154 x 14 x 6 cm, svoris 4 kg.

Funkcinių judesių vertinimo skalė FMS



Art. nr. Aeroman

Tai modernus prietaisas, kuris registruoja žmogaus 
medžiagų apykaitos duomenis pagal iškvepiamų dujų 
koncentraciją poilsio ir treniruočių metu. Remiantis šiais 
duomenimis galima nustatyti treniruočių režimą arba 
sudaryti tinkamos mitybos planą kiekvienam žmogui 
individualiai. 
Pritaikymas:
• didelio intensyvumo treniruočių metu,
• sporto salėje,
• reabilitaciniu periodu,
• norint subalansuoti tinkamą mitybą.
Aeroscan programa atlieka medžiagų apykaitos tyrimą 
tik per 10 minučių, nereikalaujant maksimalių 
treniruočių - reikia tik įkvėpti per mažą kandiklį, o 
iškvepiamos dujos yra analizuojamos ir matoma, kaip 
medžiagų apykaita priklauso nuo treniruočių 
intensyvumo. Matavimo rezultatai parodo treniruotės 
ribas, kuriose sudeginama daugiausiai riebalų, ugdoma 
ištvermė.
Vartotojas kvėpuoja į patogų kandiklį tam tikrais 
intervalais, nosies sąvarža užtikrina labai tikslius 
matavimus, širdies darbo ritmo registratorius fiksuoja 
širdies ritmą. 
Techninės charakteristikos:
Tūrio srautas
• Matavimo ribos: 0 – 16 L/s.
• Drėgmės diapazonas: 0 – 100 proc.
• Matavimo paklaida: <3 proc.
• Atsako laikas: < 10 ms.
O2
• Matavimo ribos: 10 – 21 proc. O2.
• Atsako laikas: < 100 ms.
• Matavimo tikslumas: ±0,1 proc. O2.
• Drėgmės diapazonas: 0 – 100 proc.
CO2
• Matavimo ribos: 0 – 10 proc.
• Atsako laikas: < 100 ms.
• Matavimo tikslumas: ±0,1 proc.
• Drėgmės diapazonas: 0 – 95 proc.
Išmatavimai:
Dujų analizavimo prietaisas: 222 x 270 x 135 mm.
Kvėpavimo prietaisas: 40 x 119 x 106 mm.
Komplektacija:
Aeroman Professional kvėpavimo prietaisas, nosies 
sąvarža, širdies ritmo monitorius, bėgiko rinkinys, laidas 
širdies monitoriui, maitinimo adapteris, USB laidas, 
vartotojo vadovas CD, Aeroman Professional 2.0 
programinė įranga, vienkartiniai kandikliai: 10 vnt., 
vienkartiniai vamzdeliai nosies sąvaržai: 100 vnt.

Medžiagų apykaitos registravimo ir anali-
zavimo aparatas Aeroman Professional
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Art. nr. XSENSOR X3 MEDICAL

Skirtas įvertinti spaudimą tarp žmogaus kūno ir 
paviršiaus į kurį jis remiasi. 
X3 XSENSOR sistema - įrankis kuriant, testuojant 
gaminius, atliekant gaminių analizę, pritaikant juos 
pacientams, siekiant, kad jie būtų patogūs, suteiktų gerą 
atramą ir apsaugotų nuo pragulų. 
Sensorinis paklotas
XSENSOR X3 sistemai naudojamas lankstus ir plonas 
sensorinis elementas - sensorinis paklotas, kuris yra 
ypač patvarus, išlaiko elastingumą ir prisitaiko prie 
žmogaus kūno formos. Sensorinio pakloto storis – 
mažiau nei vienas milimetras.
Sensorinis paklotas jungiamas prie duomenų perdavimo 
prietaiso USB jungtimi, o šis – prie kompiuterio. X3 
paklotas turi 1,25 mm skiriam�ą gebą. 
Sensorinio pakloto dydis 45 x 45 cm, jame yra 1 296 
jutikliai.
Kartu su sensoriniu paklotu naudojama programinė 
įranga Medical v 6.0. 
Programinės įrangos ypatybės
• Kompiuteryje peržiūrima, analizuojama ir dalinamasi 
kūno spaudimo įvertinimo duomenimis. 
• Programa pateikia dvimatį, trimatį, skaitmeninį ir 
grafinį vaizdus. 
• Rinkmenas su kūno spaudimo įvertinimu galima 
išsaugoti video formatu. 
• Programoje galima sukurti visą paciento duomenų 
bazę su nuotraukomis ir video įrašais. Duomenys 
peržiūrimi 16 bitų skiriamosios gebos paveikslėliais, todėl 
vaizdas yra ypač tikroviškas.
Komplektacija:
Elektroninis duomenų perdavimo prietaisas, mod. X3,  
sensorinis paklotas, mod. PX100: 36.36.02, universalus 
elektros energijos tiekimo jungiklis (automatiškai 
prisitaiko prie bet kokio elektros energijos tiekimo lizdo 
visame pasaulyje), reikalingi laidai prietaisams sujungti,
programinė įranga X3 Medical v 6.0, kalibravimui skirtos 
rinkmenos visiems jutikliams kalibruoti, naudojimosi 
instrukcija.

Galima užsakyti modelį viso kūno paviršiaus spaudimo tyrimui
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Kūno spaudimo įvertinimo sistema
XSENSOR X3 MEDICAL



MASAŽUIMASAŽUI
Terapiniai (masažo) stalai

Voleliai pozicionavimui

Masažuokliai

Masažo volai
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Stalo sekcijų skaičius: 2.
Stalo dydis: 188 x 62 cm / 188 x 70 cm.
Elektrinis aukščio reguliavimas: 58- 100 cm.
Arba hidraulinis aukščio reguliavimas: 58- 97 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: iki +75°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje.
Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms 
medžiagoms.
Maksimali apkrova 100 kg.
Svoris 67 kg.
Pakeliami ratukai, kojelių aukštis 20 cm.
Papildomai galima užsakyti rankinį reguliavimo pultą,
Art. nr. A-441-H.

Elektrinis / hidraulinis 2-jų dalių masažo 
stalas

Stalo dangos spalvų paletė 3-jų dalių galvos atrama

Stalo sekcijų skaičius: 2.
Stalo dydis: ilgis 190 cm, plotis 66 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu valdymo pulteliu 
arba kojos pedalu (užsakomas papildomai).
Reguliuojamas aukštis: nuo 44 cm iki 101 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: -85°/+35°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje.
Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms 
medžiagoms.
Maksimali stalo apkrova 150 kg.
Stalo svoris 75 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Pakeliami ratukai - Art. nr. 14.501.016
Popieriaus laikiklis - Art. nr. 14.501.018
Fiksavimo diržų laikikliai – Art. nr. 14.501.017
3-jų dalių galvos atrama - Art. nr. 14.501.013
Kojinis reguliavimo pultas- Art. nr. 14.501.015

Elektrinis 2-jų dalių masažo stalas Opal

Stalo dangos spalvų paletė
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Naudojamas SPA ir sveikatingumo centruose. 7 sekcijų 
stalas su elektriniu aukščio reguliavimu pulteliu. 3 
pozicijos yra reguliuojamos elektra. Estetiškas dizainas - 
pakėlimo mechanizmas yra įmontuotas stalo viduje. 
Galvos atrama lengvai reguliuojama dujiniu cilindru. 
Atramoje  yra skylė veidui su išimama pagalvėle. 
Nulenkiami porankiai. Galima pasukti porankius iki 90° į 
išorę. Ypač minkšta daugiasluoksnė stalo danga. 
Galimybė nuimti paviršiaus dengiam�ą medžiagą 
išplauti. Porolono danga yra atspari deformacijai. 
Apsaugos sistema neleidžianti keisti parametrų: 
komplekte yra magnetinis parametrų užrakinimo raktas. 
4 krypties rateliai su centrine stabdžių blokavimo 
sistema. 

Kosmetologinis masažo stalas Sofie

Art. nr. Nex2 – 2-jų dalių
Art. nr. Nex4 – 4-ių dalių

Naudojamas SPA ir reabilitacijos procedūroms.
Stalo sekcijų skaičius: 2 arba 4 (pasirinktinai).
Stalo dydis: ilgis 202 cm, plotis 70 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu: nuo 43 cm iki
103 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: -40°/+70°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje.
Ilgaamžė, drėgmei nepralaidi danga, galima rinktis
iš įvairių spalvų.
Stabilus X formos rėmas.
Su dviem ratukais transportuoti.
Maksimali stalo apkrova 185 kg.
Stalo svoris 85 kg.

Elektrinis masažo stalas NEX

Naudojamas SPA ir kineziterapijos procedūroms.
Stalo sekcijų skaičius: 2.
Stalo dydis: ilgis 196 cm, plotis 72 cm.
Reguliuojamas aukštis: 59,5 – 83,5 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: 0 - 45°.
Maksimali stalo apkrova 150 kg.
Stalo svoris 45 kg.
Su popieriaus laikikliu (plotis 50 cm) ir lentynėle per visą 
stalo ilgį.
Ilgaamžė, lengvai valoma danga, galima rinktis iš įvairių 
spalvų.
Stabilus medžio rėmas. Standartinėje komplektacijoje 
yra natūralios spalvos pušies arba buko rėmas. 
Papildomai galima užsisakyti raudonmedžio spalvos 
buko rėmą.

Medinis stalas SPA procedūroms
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Stalo sekcijų skaičius: 3.
Stalo dydis: 198 x 62 cm arba 198 x 70 cm. 
Elektrinis aukščio reguliavimas  47- 90 cm.
Arba hidraulinis aukščio reguliavimas  47- 85 cm. 
Galvos sekcijos atlenkimas: iki +75°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje.
Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija: +25°.
Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms 
medžiagoms.
Maksimali apkrova 150 kg.
Svoris 70 kg.
Papildomai galima užsakyti rankinį reguliavimo pultą,
Art. nr. A-441-H

Elektrinis (C3525) / hidraulinis (C3725) 3-jų 
dalių masažo stalas

Art. nr. 240015D

Stalo sekcijų skaičius: 5.
Stalo dydis: ilgis 200 cm, plotis 65 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu valdymo pulteliu.
Reguliuojamas aukštis: nuo 48 cm iki 90 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: -45°/+30°. 
Kojų sekcijos atlenkimas: +80°.
Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija (valdoma pulteliu): 
+145°. Trendelenburgo padėtis: +25°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje.
Su priekinėmis rankų atramomis, pasukamomis 100° 
kampu, reguliuojamo aukščio. Patvari danga, nedegi, 
lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms. 
Maksimali stalo apkrova 140 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Popieriaus laikiklis - Art. nr. 220170A
Ratukai- Art. nr. 220167
Kojinis valdymo pedalas- Art. nr. 220169

Elektrinis 5-ių dalių masažo stalas 
Cezanne Pro

Stalo sekcijų skaičius: 3.
Stalo dydis: ilgis 190 cm, plotis 66 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu valdymo pulteliu 
arba kojos pedalu (užsakomas papildomai).
Komplekte yra fiksavimo diržamų laikikliai.
Reguliuojamas aukštis: nuo 49 cm iki 105 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: -85°/+35°.
Kojų sekcijos atlenkimas: +70°.
Vidurinė sekcija su iškilimo funkcija: +45°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje.
Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms 
medžiagoms.
Maksimali stalo apkrova 150 kg.
Stalo svoris 80 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Pakeliami ratukai - Art. nr. 14.501.016
Kojos pedalas stalo aukščiui reguliuoti -
Art. nr. 14.501.015
Popieriaus laikiklis - Art. nr. 14.501.018
3-jų dalių galvos atrama - Art. nr. 14.501.013
Kojinis reguliavimo pultas- Art. nr. 14.501.015

Elektrinis 3-jų dalių masažo stalas Topaz



Te
ra

pi
ni

ai
 (m

as
až

o)
 s

ta
la

i

Stalo sekcijų skaičius: 1 arba 2 (užsakomi papildomai).
Stalo dydis: ilgis 200 cm, plotis 120 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu valdymo pulteliu 
arba kojos pedalu (užsakomas papildomai).
Reguliuojamas aukštis: nuo 52 cm iki 95 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: +30° (užsakoma 
papildomai).
Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms 
medžiagoms.
Maksimali stalo apkrova 150 kg. Stalo svoris 90 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Kojinis reguliavimo pultas- Art. nr. 14.501.015
Galvos atrama - Art. nr. 14.501.014
Ratukų sistema (su laikikliais)- Art. nr. 14.501.028

Elektrinis kineziterapijos stalas Korund-E

Art. nr. 240460
Art. nr. 240460H (su baterija)*
Art. nr. 240460P (su valdymo pedalu-rėmu aplink 
stalą stalo aukščiui reguliuoti)

Stalo sekcijų skaičius: 1.
Stalo dydis: ilgis 200 cm, plotis 200 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu kojos pedalu.
Reguliuojamas aukštis: nuo 46 cm iki 94 cm.
Patvari danga, nedegi, lengvai valoma, atspari 
dezinfekcinėms medžiagoms.
Maksimali stalo apkrova 300kg.
Stalo svoris 90 kg.
Komplekte: pakeliami ratukai transportuoti.
* Atitinka ligoninėms taikomą standartą CEI EN 60601.2.38 (1999) +

CEI EN 60601.2.38 A1 (2001)

Elektrinis kineziterapijos stalas Gran 
Bobath Premium

Stalo sekcijų skaičius: 3.
Stalo dydis: ilgis 200 cm, plotis 66 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu valdymo pulteliu.
Reguliuojamas aukštis: nuo 49 cm iki 102 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: -35°/+55°.
3D kojų sekcijos atlenkimas:
Frontalinė plokštuma (lenkimas/tiesimas): +70°/-30°;
Sagitalinė plokštuma (šoninis lenkimas): +/-15°;
Skersinė plokštuma (rotacija): +/- 10°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje. Patvari danga, lengvai 
valoma, atspari dezinfekcinėms medžiagoms.
Maksimali stalo apkrova 150 kg. Stalo svoris 80 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Pakeliami ratukai - Art. nr. 14.501.016
Popieriaus laikiklis - Art. nr. 14.501.018*
Laikikliai fiksavimo diržams – Art. nr. 14.501.027
3-jų dalių galvos atrama - Art. nr. 14.501.013*
* - Priedai negali būti komplektuojami kartu.

Elektrinis terapinis stalas Granit
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Art. nr. 220190

Besisukanti aplink savo ašį. Aptraukta ugniai atspariais 
apmušalais, paminkštinta sėdimoji dalis. 5 plastikiniai 
besisukantys ratukai. Pneumo cilindru reguliuojamas 
aukštis: 45-55 cm.

Apvali masažisto kėdutė

Art. nr. 220181 – vienos pakopos
Dydis: 40 x 20 cm, aukštis: 18 cm.

Art. nr. 220180 – dviejų pakopų
Dydis: 50 x 40 cm, aukštis: 36 cm.

Chromuoto plieno rėmas. Neslystantis laiptelio pakopos 
paviršius.

Laipteliai

Art. nr. 3172000

Balno formos kėdutė. Sėdynė iš tvirto plastiko. Juodos 
spalvos. Reguliuojamo aukščio: 59-84 cm. 
Reguliuojamas sėdynės pakreipimo kampas. Maksimali 
apkrova 150 kg. Standartinėje komplektacijoje – kėdė be 
ratukų. Galima papildomai užsakyti su 5 ratukais,
(Art. nr. 317.30.10).

Balno formos masažisto kėdutė Sit Up 
Maxi

Art. nr. 250174D

Stalo sekcijų skaičius: 3.
Stalo dydis: ilgis 200 cm, plotis 70 cm. Reguliuojamas 
aukštis: 49 - 94 cm.
Stalo vertikalizavimo kampas: +88°.
Galvos sekcijos atlenkimas: +80°.
Dvi atskiros sekcijos kojoms su fiksavimo diržais atskirai 
kiekvienai kojai. Dvi atramų plokštelės pėdoms, 
reguliuojamo kampo: +/- 15°.
Ant rėmo yra goniometras vertikalizavimo kampui 
nustatyti. 
Patvari danga, nedegi, lengvai valoma, atspari 
dezinfekcinėms medžiagoms.
Maksimali stalo apkrova 120 kg.
Komplekte: 5 stabilizuojantys diržai ir ratukai (du ratukai 
su stabdžiais).
Papildomai užsakomi priedai:
Terapinis staliukas - Art. nr. 250176D
Porankiai – Art. nr. 250175D

Elektrinis vertikalizavimo stalas Ra�aello
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Art. nr. 300.200

Lengvai sulankstomas, rėmas medinis.
Aptrauktas mėlyna vinilo oda, paminkštinimas - 5 cm.
Su reguliuojamo pasvirimo kampo, nuimama galvos 
atrama, su išpjova nosiai.
Su pakabinama atrama rankoms.
Dydis: 186 x 71 cm (212 cm su galvos atrama).
Reguliuojamas aukštis: 59-86 cm.
Svoris: 16 kg.
Maksimali apkrova: 250 kg.
Komplekte: pakabinama atrama rankoms, nuimama 
galvos atrama ir krepšys transportuoti. 

Sulankstomas masažo stalas SISSEL 
Robust

Art. nr. 115102

Lengvai sulankstomas, rėmas aliuminio.
Aptrauktas mėlyna vinilo oda.
Su reguliuojamo pasvirimo kampo, nuimama galvos 
atrama, su išpjova nosiai.
Su reguliuojamo aukščio, nuimamomis priekinėmis 
rankų atramomis.
Dydis: 200 x 53 cm.
Reguliuojamas aukštis: 60-79 cm.
Svoris: 14,2 kg.
Sulankstyto stalo dydis: 20 x 53 x 86 cm. 
Maksimali apkrova: 160 kg.
Komplekte yra pusvolis pozicionavimui.
Papildomai galima užsisakyti krepšį su ratukais 
transportuoti Art. nr. 115123.

Sulankstomas masažo stalas Compact 
Pro

Art. nr. TRAVELLO

Skirta nugaros, pečių ir sprando masažui atlikti. Lengvai 
sulankstoma ir išlankstoma. Pagaminta iš aliuminio, 
todėl lengva transportuoti. Penkios paminkšintos kūno 
atramos (sėdynė, keliai, rankos, krūtinė, galva) 
aptrauktos lengvai valoma ir prižiūrima vinilo medžiaga 
Vinyl Flex, kuri pasižymi šiomis savybėmis: nesugeria 
aliejų ir vandens, nedegi, neplyšta, neblunka, sudėtyje 
nėra kenksmingų ftalatų. Apmušalų medžiagai 
suteikiama 1 metų garantija. Mechaninis sėdynės ir 
galvos atramos aukščio reguliavimas. Reguliuojamas 
galvos atramos ir porankio pasvirimo kampas. Patogi 
atrama galvai su išpjova nosiai.
Komplekte yra krepšys transportuoti. Spalva: rėmas - 
sidabrinė, minkštoji dalis - mėlyna, balta, žalia, šviesiai 
ruda, bordo, geltona ir kt. (pasirinktinai). 
Techninės charakteristikos:
svoris: 10 kg, maksimali apkrova: 150 kg,
aukštis: 122-134 cm, sėdynės aukštis: 55-65 cm,
plotis: 53 cm, gylis: 76 cm.

Sulankstoma masažo kėdė Travello
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Papildomai užsakomas priedas Wellsystem SPA – 
specialus pakeliamas gaubtas, sukuria atpalaiduojančią 
aplinką panaudojant individualiai parenkamas vandens, 
šviesos, oro, spalvų, muzikos ir aromaterapijos funkcijas. 
Gaubto dydis: 750 x 955 x 520 mm.

Art. nr. 100002699

• Mažina skausmą,
• Mažina raumenų įtampą,
• Koreguoja raumenų disbalansą,
• Optimizuoja raumenų tonusą,
• Pagerina vietinę kraujotaką ir medžiagų apykaitą,
• Pagerina limfos tekėjimą,
• Teigiamai veikia vegetacinę nervų sistemą.
Indikacijos: nugaros skausmas, raumenų įtampa, 
raumenų disbalansas, fibromialgija (lengvos formos), 
didelis nuovargis, stuburo srities funkciniai sutrikimai, 
išialgija.
Wellsystem Medical Plus vonia pripildoma beveik 300 l 
vandens, kuris gali būti pašildomas nuo 25 iki 40°C. 
Spaudimo stiprumas, masažo zonos ir masažo laikas 
gali būti kontroliuojami individualiai kiekvienai 
procedūrai.
Vonios veikimo charakteristikos:
• Valdymo pultelis su minkštų mygtukų klaviatūra.
• Ekrane rodomas praėjęs masažo laikas, slėgio 
nustatymai, kūno ilgio (ūgio) nustatymai, masažo 
greičio nustatymai.
• Galvos atrama.
• Pasirenkami masažo tipai: paralelinis masažas, 
veidrodinis masažas, žiedinis masažas, lygiagretus 
masažas, pulsuojantis masažas.
• Pasirenkamos masažo sritys: visas kūnas, nugara, 
pečiai, juosmuo, kojos. Sekcijinis masažas, laisvai 
pasirenkamos sritys. Taškinis masažas, laisvai 
pasirenkamos sritys.
• 6 iš anksto nustatytos terapinės programos: viso kūno, 
visos nugaros, viršutinės nugaros dalies, apatinės 
nugaros dalies, klubų / šlaunų, klubų / visų kojų.
Techninės charakteristikos:
Maksimali procedūros trukmė: 45 min.
Spaudimas: 0,5-5 bar.
Vandens temperatūra: 25-40°C.
Išmatavimai: 2150 x 1100 x 570 mm.
Gulimo paviršiaus išmatavimai: 1950 x 800 mm.
Tuščios vonios svoris: 168 kg.
Bendras vonios svoris: 472 kg.
Talpa vandeniui: 304 l.
Energijos suvartojimas: 2800 W.
Įtampa: 220-240 V / 16A.
Pažymėta CE ženklu. MDD, II a klasė.

Sauso vandens masažo terapijos vonia 
Wellsystem Medical Plus

Masažo tipai:
1 – paralelinis masažas
2 – veidrodinis masažas
3 – žiedinis masažas
4 – lygiagretus masažas
5 – pulsuojantis masažas
6 – programos pasirinkimas 

Masažuojamos sritys:
7 – visas kūnas
8 – nugara
9 – pečių zona
10 – juosmeninė dalis
11 – kojos
12 – masažas sekcijomis
13 – taškinis masažas

Programos skirtos gydyti svarbiausias raumenų grupes:
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Pagaminti iš porolono, kurio tankis 35 kg/m3. Su 
nuimamu medvilniniu užvalkalu, su užtrauktuku. Galima 
skalbti. Spalva balta.

Art. nr. 16350 040 – 40 cm ilgio
Art. nr. 16350 050 – 50 cm ilgio
Art. nr. 16350 065 – 65 cm ilgio

Voleliai pozicionavimui su medvilniniu 
užvalkalu, Ø 15 cm

Pagaminti iš porolono. Su nuimamu dirbtinės odos 
užvalkalu, kuris yra su užtrauktuku. Galima skalbti. 
Spalva balta.

Art. nr. 16500 040 – 40 cm ilgio
Art. nr. 16500 060 – 65 cm ilgio

Voleliai pozicionavimui su dirbtinės odos 
užvalkalu, Ø 15 cm

Art. nr. 16620 050

Dydis: 50 x 25 x 12,5 cm. Pagamintas iš porolono. Su 
nuimamu dirbtinės odos užvalkalu, su užtrauktuku. 
Galima skalbti. Spalva balta.

Pusvolis pozicionavimui su dirbtinės odos 
užvalkalu 

Art. nr. 16600 040

Dydis: 40 x 15 x 72,5 cm. Pagamintas iš porolono. Su 
nuimamu medvilniniu užvalkalu, su užtrauktuku. Galima 
skalbti. Spalva balta.

Pusvolis pozicionavimui su medvilniniu 
užvalkalu

Be užvalkalo. Pagaminti iš kokybiškos ir lengvai valomos 
medžiagos.

Art. nr. 6520110 (mėlynas) – Ø 15 cm, ilgis 40 cm
Art. 6520114 (mėlynas) – Ø 20 cm, ilgis 40 cm
Art. 6520118 (žalias) – Ø 25 cm, ilgis 40 cm

Masažo voleliai pozicionavimui Soft X

Be užvalkalo. Pagaminti iš kokybiškos ir lengvai valomos 
medžiagos.

Art. nr. 6520126 (mėlynas) – Ø 20 cm, ilgis 40 cm
Art. nr. 6520132 (žalias)  – Ø 25 cm, ilgis 40 cm

Masažo pusvoliai pozicionavimui Soft X

Be užvalkalo. Pagaminta iš kokybiškos ir lengvai 
valomos medžiagos.

Art. nr. 6520107 (žalia) – dydis: 40 x 25 x 4.5 cm

Lordozinė pagalvėlė pozicionavimui Soxt X
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Art. nr. 97.63

Su vidutinio kietumo spygliukais.
8 cm skersmens. Spalva – oranžinė.

Masažo kamuoliukas Beauty Reflex

Art. nr. 161.009.50

Su minkštais spygliukais.
9 cm skersmens. Spalva raudona.

Art. nr. 97.50

Minkštas, malonus liesti kamuoliukas su apvaliais 
spygliukais. Paviršius neslidus, patogus suimti. 10 cm 
skersmens. Spalva geltona.

Su kietais spygliukais.

Art. nr. 97.56 - 6 cm skersmens
Art. nr. 97.57 - 8 cm skersmens
Art. nr. 97.58 - 9 cm skersmens
Art. nr. 97.59 - 10 cm skersmens

Masažo kamuoliukai Reflexball

Art. nr. 97.53

Pripučiamas, su apvaliais dygliukais. 20 cm skersmens. 
Spalva – žalia. Maksimali apkrova 100 kg. Komplekte yra 
adata pompai.

Masažo kamuoliukas SISSEL Spiky Ball

Masažo kamuoliukas Sensy Ball 10

Masažo kamuolys Aku Ball
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Art. nr. 162.052

Masažuoklį sudaro du sujungti masažo kamuoliukai ir 
dvi tiesios rankenos. Iš plastiko. Naudojamas esant 
raumenų įtampai visam kūnui masažuoti, ypač tinka 
nugaros ir sprando masažui atlikti. 

Art. nr. 97.54

Su bukais dygliukais. 6 cm skersmens. 15 cm ilgis.
Spalva juoda.

Art. nr. 12010

Miofascijų atpalaidavimui ir giliųjų raumenų masažui. 
Volelio rankenos specialiai sukurtos trigeriniams 
taškams masažuoti, raumenims atpalaiduoti. Masažas 
su Thera-Band voleliu pagerina kraujotaką ir medžiagų 
apykaitą, padeda padidinti raumenų lankstumą ir 
judesių amplitudę. Pagamintas iš tvirtos termoplastinės 
medžiagos, ilgaamžiškas ir lengvai valomas bei 
prižiūrimas. Ilgis: 53 cm.

Masažuoklis SISSEL Spiky Twin Roller

Masažo ritinėlis Active Roll

Thera-band fascijos masažuoklis

Art. nr. 97.51 - 20 cm skersmens
Art. nr. 97.52 – 28 cm skersmens

Pripučiamas, su apvaliais dygliukais. Spalva – geltona. 
Maksimali apkrova 150 kg. Komplekte yra pratimų 
knygelė ir adata pompai.

Masažo kamuolys Sensyball

Art. nr. 97.61 – 65 cm skersmens, žalias
Art. nr. 97.60 – 100 cm skersmens, raudonas

Su apvaliais dygliukais.

Masažo kamuolys Therasensory
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Art. nr. 12011.

Ilgis sudėjus rankenas  - 30 cm, ištraukus rankenas - 48 
cm.
Kitos savybės tokios pačios kaip Thera-band fascijos 
masažuoklio, Art. nr. 12010.

Thera-band sudedamas fascijos 
masažuoklis

Art. nr. 26150

Masažuoklis pagamintas iš lanksčios neslystančios 
gumos, nebraižo grindų. Masažuoklio paviršius 
gūbriuotas. Per vidurį tuštuma, kad pėda spaudžiant 
masažuoklį, šis prisitaikytų prie pėdos formos. 
Masažuoklis unikalus tuo, kad jį galimą atšaldyti 
šaldytuve ir naudoti mažinant pėdos sausgyslių 
uždegimą. Masažuoklio ilgis 13 cm, skersmuo 3,5 cm. 
Spalva žalia.

Thera-band pėdų masažuoklis

Art. nr. 97.49

Guminis, minkštas. 17 cm skersmens.
Galima pasirinkti iš šių spalvų: raudonos, žalios, mėlynos, 
geltonos.

Art. nr. 51200 210

Ypač tinka sprando ir nugaros raumenims masažuoti. 
Mažesni rutuliukai – gilesniam, intensyvesniam 
spaudimui, didesni rutuliukai – švelnesniam, plačiau 
apimančiam spaudimui. Pagamintas iš plastiko.

Art. nr. 161.002 – mėlynas
Art. nr. 161.003 – žalias
Art. nr. 161.004 – baltas
Art. nr. 161.005 – violetinis
Art. nr. 161.006 – rožinis

Padeda atpalaiduoti įsitempusius raumenis, suaktyvina 
kraujotaką. Ypatingai veiksmingas masažuojant 
trigerinius taškus, kaklo ir nugaros raumenis. 

Masažo žiedas Aku Ring

Trigerinių taškų masažuoklis

Trigerinių taškų masažuoklis SISSEL
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Art. nr. 51500 580

Masažuoklis skirtas abiem pėdom masažuoti  vienu 
metu. Masažuoklio korpusas pagamintas iš medžio, 
masažo rutuliukai – iš medžio, su guminiais aštriais 
dygliukais. Masažuoklis yra išgaubtas, todėl ypač 
patogus. Masažuoklį sudaro 4 eilės masažo rutuliukų, 
viso 24 masažo rutuliukai.

Pėdų masažuoklis dviem pėdoms 
masažuoti

Art. nr. 51500 550

Masažuoklis skirtas vienai pėdai vienu metu masažuoti. 
Masažuoklio korpusas pagamintas iš medžio, masažo 
rutuliukai – iš medžio, su guminiais aštriais dygliukais. 
Masažuoklis yra išgaubtas, todėl ypač patogus. 
Masažuoklį sudaro 5 eilės masažo rutuliukų, viso 15 
masažo rutuliukų.

Pėdų masažuoklis vienai pėdai masažuoti

Art. nr. 51200 080

Masažuoklis skirtas vienai arba abiem pėdom vienu 
metu švelniai masažuoti. Masažuoklio korpusas ir 
masažo rutuliukai pagaminti iš medžio. Masažuoklis yra 
išgaubtas, todėl ypač patogus. Masažuoklį sudaro 8 eilės 
masažo rutuliukų. Masažuoklio plotis 20 cm.

Art. nr. 51100 080

Masažuoklis skirtas abiem pėdom vienu metu 
masažuoti. Masažuoklio korpusas ir masažo voleliai 
pagaminti iš medžio, su bukais dygliukais. Tinka 
švelniam masažui. Masažuoklis yra plokščios formos. 
Masažuoklį sudaro 4 eilės masažo volelių, viso 8 masažo 
voleliai.

Art. nr. 51100 020

Skirtas švelniam pėdų masažui. Su guminiais žiedais 
galuose, kad masažuoklis neslįstų.

Medinis pėdų masažuoklis

Medinis pėdų masažuoklis dviem pėdoms 
masažuoti Joggiroll

Medinis masažuoklis Joggiroll
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Art. nr. MG70

Galingas tapšnojantis „tapping“ masažas, skirtas 
maloniai atsipalaiduoti.
• Galimi 2 masažo lygiai.
• Masažuojanti galvutė su 2 keičiamais masažo antgaliais.
• Reguliuojamas masažo intensyvumas.
• Gilaus veikimo infraraudonųjų spindulių šildymas.
• Lengvai nuimama rankena masažuoklį paverčia itin 
universaliu prietaisu.
• Galia: 22 W.

Rankinis masažuoklis MG70

Art. nr. 5100 010

Skirtas švelniam viso kūno masažui. Su metaline 
rankena.

Medinis volelis masažui su rankena

Art. nr. 51500 510

Skirtas viso kūno masažui. Medinis su aštriais guminiais 
dygliukais. Su patogia išgaubta rankena.

Universalus masažuoklis

Art. nr. 51500 590

Medinis su aštriais guminiais dygliukais. Masažuoklį 
sudaro 7 eilės masažo rutuliukų, viso 14 masažo 
rutuliukų. Su rankenėlėmis laikytis.

Masažuoklis nugarai

Art. nr. MG40

Raminamasis, sukamųjų judesių masažas. Masažuoklio 
rankena yra sulankstoma, todėl jis yra kompaktiškas. 
• Gilaus veikimo infraraudonasis šildymas.
• Vibruojantis masažas.
• Infraraudonųjų spindulių šilumos masažas.
• Sulankstoma reguliuojama rankena.
• 3 rankenos pozicijos.
• Grublėtas antgalis (bendram masažui).
• Kūginis antgalis (specialiam raumenų sričių masažui).
• Vakuuminis antgalis (švelniam jautrių odos vietų 
masažui).
• Galia: 12 W.

Infraraudonųjų spindulių masažuoklis 
MG40
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Art. nr. 161.014

Skirtas atpalaiduoti įsitempusius minkštuosius audinius 
(miofascijinis), raumenis  prieš treniruotę ir po jos. 
Higieniškas, malonus liesti, pagamintas iš ypač 
kokybiško silikono. Komplekte yra instrukcija, kaip 
galima pritaikyti ir naudoti masažuoklį viso kūno 
raumenims atpalaiduoti.

SISSEL masažuoklis Vitalyzor

Art. nr. FSTICKVARGN

Skirtas visam kūnui masažuoti. Su 12 didelio tankio TPR 
plastiko dantytų masažo diskų, kurių išdėstymas gali 
būti keičiamas pagal individualius poreikius: švelnesniam 
paviršinių audinių masažui arba giluminiam 
miofascijiniam masažui. Ideali priemonė prieš ir po 
treniruotės, kai reikia suaktyvinti kraujotaką ir 
atpalaiduoti įsitempusius raumenis.

Masažuoklis su rankenomis Vari-Massage

Art. nr. FROLLERMINI

Miofascijiniam masažui, atpalaiduoja įsitempusius 
raumenis, puiki priemonė prieš ir po treniruotės. 
Pagamintas iš EVA plastiko. Dydis: 6,5 x 6,5 x 16 cm.

Masažuoklis Mini-Massage

Art. nr. 161.051

Naudojamas įtemptiems, skausmingiems, 
pervargusiems raumenims atpalaiduoti. Smailūs 
kilimėlio dygliukai, spausdami aktyvius kūno taškus, 
gerina kraujotaką, limfos pratekėjimą, malšina skausmą, 
ramina ir padeda atsipalaiduoti, gerina bendrą savijautą, 
suteikia energijos. Gulint ant kilimėlio stimuliuojami 
kaklo ir pečių, nugaros raumenų aktyvūs taškai, stovint 
ar vaikštant – aktyvūs pėdų taškai.
Kilimėlis pagamintas iš tvirto elastingo termoplastiko 
(TPE), higieniškas, galima plauti. Susideda iš dviejų 
vienodo dydžio dalių, kurias galima greitai sujungti 
specialiais sutvirtinimais, arba naudoti atskirai. Sujungto 
kilimėlio dydis 40 x 60 cm. 

SISSEL kilimėlis su spygliukais akupresūrai
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Art. nr. SIX0012

Koncentruotas aliejus, skirtas raumenims atpalaiduoti. 
Sudėtyje yra natūralūs eteriniai aliejai: kalnų pušies, 
šalavijo, rozmarino, kadagio, mentolis, kamparas. Be 
konservantų. Tūris 500 ml.

Masažo aliejus Sport

Art. nr. 10030

Elektrinis (220 V). Turi skaitmeninį ekraną, kuriame 
rodoma nustatyta temperatūra. Akmenys pašildomi iki 
pageidaujamos temperatūros. Tūris: 5 litrai. Komplekte  
yra medinis šaukštas. 

 Akmenų šildytuvas 

Art. nr. 10029

Komplektą sudaro 64 skirtingo dydžio akmenys, skirti 
viso kūno masažui: 2 vnt. ypač didelių akmenų 
(kryžkaulio/saulės rezginio sritims), 12 vnt. didelių 
akmenų (nugarai/kojoms), 14 vnt. vidutinio dydžio 
akmenų (rankoms/plaštakoms), 15 vnt. mažų akmenų 
(kaktai/skruostams/kaklui), 4 vnt. akmenų trigeriniams 
taškams, 7 vnt. čakros akmenų, 10 vnt. akmenų pėdų 
pirštams.  Tai aukštos kokybės bazalto akmenys su 
poliruotu paviršiumi. Su skirtingo dydžio akmenimis 
lengva taikyti karštų akmenų teigiamą poveikį visoms 
kūno dalims. Akmenys ypač ilgai išlaiko šilumą.

 Masažo akmenys

Art. nr. DB350

Masažo taurelės naudojamos vakuuminiam masažui, kai 
iš taurelių specialios pompos dėka išsiurbiamas oras, ir 
tokiu būdu išjudinami visi odos sluoksniai: suaktyvėja 
periferinė kraujo apytaka, limfos ir skysčių pratekėjimas, 
vandenį kaupiančios riebalų ląstelės, medžiagų apykaita 
ir odos kvėpavimas. Oda tampa žymiai elastingesnė, 
padidėja jos atsparumas temperatūrai ir mechaniniam 
poveikiui, pagerėja raumenų veikla, jų tonusas ir 
elastingumas. 
Komplekte yra 17 vnt. plastikinių masažo taurelių: 5 cm 
Ø (13 vnt.),  4,5 cm Ø  (1 vnt.), 4 cm Ø (1 vnt.), 3,25 cm Ø  
(1 vnt.) ir 2,5 cm Ø (1 vnt.), pompa orui išsiurbti iš 
taurelių, 65 cm ilgio vamzdelis. Oras iš taurelės 
išsiurbiamas per taurelės viršuje esantį vožtuvą. Viskas 
sudėta į lagaminėlį.

Vakuuminės masažo taurelės, 17 vnt.

Art. nr. DB360

Komplekte yra 10 vnt. plastikinių masažo taurelių: 5 cm Ø 
(6 vnt.), 4,5 cm Ø (1 vnt.), 4 cm Ø  (1 vnt.), 3,25 cm Ø 
(1 vnt.) ir 2,5 cm Ø  (1 vnt.) ir pompa orui išsiurbti iš 
taurelių. 

Masažo vakuuminės taurelės, 10 vnt.
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Skirti atpalaiduoti įsitempusius minkštuosius audinius (miofascijinis), raumenis, masažuoti trigerinius taškus: sėdmenų, 
šlaunų, blauzdų sritims, nugarai, šonams ir pilvui. Volo paviršius nelygus, įvairių raštų, todėl galima keisti masažo 
intensyvumą pagal individualius poreikius. Volas pagamintas iš ABS ir EVA plastiko, nepraranda savo formos net ir po 
ilgo ir intensyvaus naudojimo. Tuščiaviduris, bet tvirtas.

Masažo volai Vari-Massage

Art. nr. 11744. – ilgis 30 cm, skersmuo 15 cm
Art. nr. 11745 – ilgis 90 cm, skersmuo 15 cm

Masažo volas pagamintas iš ypač aukštos kokybės 
putplasčio su uždaro tipo ląstelėmis, todėl nepraranda 
savo formos.
Skirtas atpalaiduoti įsitempusius raumenis, sumažinti 
raumenų skausmą ir sustingimą. 

Efektui sustiprinti masažo volas gali būti 
naudojamas su keičiamais bangelių formos 
paviršiais, kurie yra keturių skirtingų kietumų:

Art. nr. 11747  Geltonas – labai minkštas 
(jautriems skausmui žmonėms) 
Art. nr. 11748 - Raudonas – minkštas
Art. nr. 11749 - Žalias – vidutinio kietumo
Art. nr. 11750 - Mėlynas – kietas

Thera-band masažo volas iš putplasčio

Art. nr. FROLLERM

Ilgis 30,5 cm, skersmuo 12 cm.

Masažo volas Vari-Massage

Art. nr. FROLLERDBL

Volas sudarytas iš dviejų dalių – trumpų masažo volų, 
kuriuos sujungus tarpusavyje gaunamas vienas ilgas 
masažo volas. Masažo volai gali būti naudojami tiek 
atskirai, tiek sujungti kartu. Sujungtų masažo volų 
bendras ilgis 64 cm, skersmuo 12 cm.

Dvigubas masažo volas Vari-Massage

Art. nr. FROLLERDBLC

Volas sudarytas iš dviejų dalių – trumpų masažo volų, 
kuriuos sujungus tarpusavyje gaunamas vienas ilgas 
masažo volas. Masažo volai gali būti naudojami tiek 
atskirai, tiek sujungti kartu. Sujungtų masažo volų 
bendras ilgis 64 cm, skersmuo 12 cm. Rinkinyje  yra 
dangteliai volo galams, todėl viduje galima laikyti kitus 
daiktus, pavyzdžiui, masažo kamuoliukus.

Dvigubas masažo volas Vari-Massage su 
dangteliais
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Art. nr. FROLLER6H - ilgis 45 cm, skersmuo 15 cm.
Art. nr. FROLLER6 - ilgis 90 cm, skersmuo 15 cm. 

Skirtas pusiausvyrai lavinti, kūno pajautimui/suvokimui 
gerinti, taisyklingam pratimo judesių mokymuisi (nes 
sumažinama įtampa raumenyse), raumenims tempti ir 
dinaminiams jėgos pratimams atlikti. Prieš treniruotę ir 
po jos volas naudojamas atpalaiduoti įsitempusius 
raumenis išilgai stuburo, klubų, kaklo ir pečių juostos. 
Ypač populiarus volo pritaikymas Pilates ir 
kineziterapijos užsiėmimuose siekiant stiprinti giliuosius 
kūno raumenis. Trumpas volas ypač tinka kojų raumenų 
ir iliotibialiniam raiščiui (ITB) atpalaiduoti bėgikams ir 
kitiems lengvaatlečiams. Spalva šviesiai mėlyna.

Putplasčio volas

Art. nr. 310.011

15 cm skersmens, 90 cm ilgio. Pagamintas iš sintetinės 
gumos (EVA), sudėtyje nėra ftalatų. Spalva mėlyna. 
Komplekte yra pratimų plakatas.

SISSEL Pilates volas

Art. nr. 310.025

15 cm skersmens, 45 cm ilgio. Pagamintas iš sintetinės 
gumos (EVA), sudėtyje nėra ftalatų. Spalva mėlyna. 

SISSEL masažo volas



HIDROTERAPIJAIHIDROTERAPIJAI
Priemonės mankštai vandenyje

Hidroterapinės vonios

Keltuvai į baseiną / vonią
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Art. nr. 40140 – 1 plūduras

Plaukimo diržas mažyliams

Art. nr. 40141 – 2 plūdurai

Plaukimo diržas jaunuoliams

Art. nr. 40142 – 3 plūdurai

Plaukimo diržas suaugusiems

Art. nr. 40120 - raudona
Art. nr. 40121 - rėlyna

Pagaminta iš kieto vientiso putplasčio, suteikia atramą 
viršutinei kūno daliai mokantis plaukti, stiprina liemens 
tiesimą, klubų, sėdmenų raumenis.

Art. nr. 40050 – maži
Art. nr. 40051 – vidutiniai
Art. nr. 40052 – dideli

Skirti stūmti vandenyje, didinant viršutinės kūno dalies 
judesių amplitudę ir stiprinant raumenis.

Plaukimo lenta

Vandens hanteliai (pora)

Art. nr. 40151 - S dydžio (210 x 780 x 28 mm)
Art. nr. 40152 - L dydžio (210 x 780 x 40 mm)

Diržas laiko žmogų vertikalioje padėtyje, todėl jis 
naudojamas giliame baseine, pavyzdžiui, bėgti 
nesiekiant dugno. Diržas pagamintas iš minkštos 
vandens nesugeriančios medžiagos, todėl yra patogus ir 
puikiai priglunda prie kūno. Su reguliuojamo ilgio diržu ir 
plastikine sagtimi. Jis naudojamas mokant plaukti ar 
atliekant bet kokius pratimus vandenyje, tinka žmonėms 
bijantiems vandens. Suteikia gerą atramą nugarai ir yra 
lengvas.

Thera-band vandens diržas

Art. nr. 40100

Ypač tinka juosmeniui tempti ir stiprinti.

Volelis su rankenomis

Art. nr. 40090

Su paminkštinta rankena. Skirtas vandens treniruotėms, 
mokytis plaukti. Naudojamas liemens stabilizavimo, 
stiprinimo ir balanso pratimams atlikti. Ilgis 76 cm.

Thera-band hantelis-plūduras
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Art. nr. 40048

Rankų ir kojų raumenims stiprinti, vandens 
pasipriešinimui didinti. Universalus dydis.

Plaukmenys „pelekai“ (pora)

Art. nr. 40008

Lankstus vandens plūduras, kurį galima naudoti 
mokymui plaukti, atsipalaiduoti vandenyje ar kitiems 
žaidimams ir užsiėmimams vandenyje. Ilgis 163 cm, 
skersmuo 7 cm.

Vandens lazda

Art. nr. 80.93

Skersmuo 18 cm. Guminis. Gali būti naudojamas kaip 
žymeklis. Neskęsta. Spalvos: raudona, geltona, mėlyna, 
žalia.

Žiedas Gym Ring

Art. nr. 97.49

Skersmuo 17 cm. Guminis. Gali būti naudojamas kaip 
žymeklis. Su dygliukais. Skęsta. Spalvos: raudona, 
geltona, mėlyna, žalia.

Žiedas Aku Ring

Art. nr. 40010

Apvalios formos, pagamintas iš putplasčio su tvirtinimu 
pėdoms. Dirželiais pritvirtinus diską prie kojų, sėdint ar 
stovint galima atlikti daug saugių pratimų kojų ir 
juosmens raumenims treniruoti. Be to, galima didinti 
kojų judesių amplitudę, stiprinti viršutinę kūno dalį ir 
gerinti pusiausvyrą bei liemens stabilumą.

Diskas - pusiausvyros plūduras
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Art. nr. BALMEDECO

Skirta mineralinio vandens (balneoterapijos) ir 
angliarūgštės vonioms (CO2).
Vonios vidus pagamintas iš aukštos kokybės akrilo, 
atsparaus temperatūrai ir chemikalams. Standartinė 
spalva balta arba žalia. Vonios išorė pagaminta iš akrilo, 
sutvirtinto poliesterio laminatu. Vandens tiekimo 
sistema (išskyrus sujungimus) pagaminta iš plastiko. 
Vonios šonuose yra dvi rankenos pasilaikyti.
Gydymo procedūros:
Vandens tiekimas: šiltas, šaltas, šilto vandens dušas. 
Galimi 3 vandens tiekimo būdai terapijai: vanduo su 
CO2, šiltas ir šaltas mineralinis vanduo.
Mineralinio vandens vonia gali būti šilta (34-37°C) su 0,5 
- 1,0 proc. druskų koncentracija arba karšta (37-40°C) 
su 2,0 - 3,0 proc. druskų koncentracija. Angliarūgštės 
vonioms galima naudoti šaltinio vandenį, pvz., rūgštinį, 
arba vandenį iš CO2 saturatoriaus Carbosat (užsakomas 
papildomai).
Techninės charakteristikos:
• Talpa: 140 – 240 l.
• Aukštis x plotis x ilgis: 1950 x 750 x 760 mm.
• Svoris: 70 kg.
• Vandens pripildymo angos: 2.
• Vonios pripildymo laikas: 3 min.
• Vandens išleidimo laikas: 5 min.
Papildomai užsakomi priedai:
Art. nr. AIR64 – purkštukai perlinėms vonioms, 64 vnt.
Art. nr. SPUST XL – padidinto skersmens drenažo 
sistema purvo terapijai;
Art. nr. CHROMO 12 – šviesos šaltiniai 
chromoterapijai, 12 vnt.
Art. nr. CHROMO 24 - šviesos šaltiniai 
chromoterapijai, 24 vnt.
Art. nr. AUDIO – garso įvestis iš išorinio šaltinio, pvz., 
Hi-Fi, mp3 ir kt.
Art. nr. ARMATURA – apdailos detalės iš spec. 
plastiko ir nerūdijančio plieno;
Art. nr. FOOTREST – atrama kojoms/vonios 
sutrumpinimas.

Medicininė balneoterapijos vonia



H
id

ro
te

ra
pi

nė
s 

vo
ni

os

Art. nr. 05194000

Vonia sumontuota ant dviejų reguliuojamo aukščio 
atramų, pastatoma ant žemės, į grindis netvirtinama. 
Vonią galima lengvai pritaikyti SPA ir 
atpalaiduojančioms procedūroms papildomai 
komplektuojant į vonios korpusą integruotus 
purkštukus sūkuriniam masažui, LED spalvų sistemą, 
MP3 grotuvą – atpalaiduojančiai terapijai su spalvomis ir 
muzika. 
Standartinėje komplektacijoje:
• Integruoti varikliai vonios aukščiui reguliuoti.
• Dvi plačios nerūdijančio plieno kojelės, reguliuojamos.
• Aukštos kokybės vonia su danga iš sutvirtinto stiklo 
pluošto.
• Sutvirtintos vandens žarnos vonios instaliacijai.
• Termostatinis maišytuvas su temperatūros ribotuvu.
• Dušo galvutė su ilga vandens žarna.
• Vonios perpildymo vandeniu kontrolė ir ištraukiama 
drenažo sistema su vandens nubėgimo žarna.
• Dvi chromuotos rankenos laikytis vonios vidinėje 
pusėje.
• Kojų atrama, reguliuojama (trys padėtys) ir nuimama.
Vonios korpuso spalva - balta.
Techninės specifikacijos:
• Ilgis (išorinis)  2080 mm.
• Plotis (išorinis)  780 mm.
• Kėlimo greitis  8 mm/s.
• Aukščio reguliavimo ribos: 650 – 1000 mm 
(elektroniniu būdu, pulteliu).
• Elektros energijos tiekimas: 230 V, 50 Hz, 10 A/110 V, 
60 Hz.
• Bendras svoris (tuščios vonios):  100 kg.
• Talpa:  180 litrų.
Papildomai pasirenkami reguliuojamo aukščio vonios 
Comfortline II priedai:
Art. nr. 05195050 - vonios korpuso spalva iš RAL 
spalvų paletės.
Art. nr. 05195000 - vonios valymo/dezinfekavimo 
sistema.
SPA priedai:
Art. nr. 05194010 - PASTABA: komplektuojant SPA 
priedus prie reguliuojamo aukščio vonios Comfortline II 
būtina nurodyti šį vonios artikulo numerį.
Art. nr. 05195020 - sūkurinė vonia Air SPA su 12 
integruotų purkštukų vonios korpuse.
Art. nr. 05195030 - LED spalvų sistema.
Art. nr. 05195040 - MP3 grotuvas su 8 kolonėlėmis. 
Galima įsirašyti pageidaujamą muziką.
Art. nr. 05195010 - automatinė vandens pripildymo 
sistema su 2 skirtingais iš anksto nustatomais vandens 
pripildymo lygiais.

Reguliuojamo aukščio vonia Comfortline II

Pasirenkamos vonios
korpuso spalvos iš
RAL spalvų paletės
už papildomą kainą.
Standartinė vonios
korpuso spalva – balta.
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Art. nr. 05191700 – be termostatinio vožtuvo
Art. nr. 05191701 – su termostatiniu vožtuvu

Kompaktiška, todėl tinka nedidelėms patalpoms. 
Korpusas pagamintas iš sutvirtinto stiklo pluošto. 
Standartinė spalva – balta. Elektrinis vonios aukščio 
reguliavimas naudojant rankinį valdymo pultelį.
Techninės specifikacijos:
• Ilgis (išorinis)  1685 mm.
• Plotis (išorinis) 695 mm.
• Aukščio reguliavimo ribos: 660 – 960 mm 
(elektroniniu būdu, pulteliu).
• Elektros energijos tiekimas 230 V, 50 Hz, 10 A/110 V,
60 Hz.
• Darbinė apkrova  150 kg.
• Svoris:  95 kg.
• Talpa 160 litrų.
Komplekte:
vandens nubėgimo žarna (ilgis 900 mm), dušo galvutė.
Papildomai užsakomi priedai:
Art. nr. 05195021 – sūkurinė vonia Air SPA su 12 
integruotų purkštukų vonios korpuse.

Reguliuojamo aukščio vonia TR1700

Art. nr. 01.501.080 – Tasman/E – hidroelektrinių 
vandens procedūrų
Art. nr. 01.501.081 – Tasman/N – kontrastinių 
vandens procedūrų
Art. nr. 01.501.078 – Tasman/EN – hidroelektrinių 
ir kontrastinių vandens procedūrų

Ergonomiška konstrukcija – keturių kamerų vonia 
atliekanti dviejų rūšių hidroterapijos procedūras.
Srovės: galvaninė, indukcinė ir dinaminė.
Reguliuojamas srovės intensyvumas kiekvienoje 
kameroje atskirai. Reguliuojama procedūros trukmė.
Standartinėje komplektacijoje:
dušo galvutė, vandens pripildymo sistema, elektroninis 
valdymo pultelis, nerūdijančio plieno elektrodai, vandens 
slėgio vožtuvas, Termo maišytuvas, 1 litras 
dezinfekuojančio skysčio Kristalin, universali kėdutė, 
reguliuojamo aukščio (54 – 79 cm).
Standartinės spalvos: vidinėje pusėje – mėlyna, išorinėje 
– balta.

4-ių kamerų hidroterapinė vonia

1240 x 1050 x 1000TASMAN/E 15 2501.501.080

Art. nr. Modelis

Talpa vonios
kamerose (litrais)

viršutinėje apatinėje

Išoriniai
matmenys

(mm)

1240 x 1050 x 1000TASMAN/N 15 2501.501.081

1240 x 1050 x 1000TASMAN/EN 15 2501.501.078
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Art. nr. PAL

Keltuvo nereikia tvirtinti į grindis. Veikia nuo įkraunamos 
baterijos. Lengvai ir paprastai valdomas paties 
naudotojo arba padėjėjo vandeniui atspariu rankiniu 
pultu. Su fiksuojamais ratukais ir stabilizatoriais. 
Pritaikomas visiems baseinams. 240° pasisukimo 
spindulys užtikrina saugų naudotojo perkėlimą. 
Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto nerūdijančio plieno 
ir aliuminio.
Techninės specifikacijos:
• Maksimali apkrova 136 kg.
• Maksimalus kėlimo greitis ~1,47 cm/sek.
• Ratukai 12,5 cm skersmens.
• Keltuvo svoris 386 kg.
• Bendras aukštis 182,5 cm.
• Keltuvo pagrindo dydis: aukštis 59 cm, plotis 73 cm, 
gylis 93 cm.
• Bendras keltuvo gylis su nuleista svirtimi 165 cm, su 
pilnai ištiesta svirtimi 212 – 227 cm.
• Sėdynės (sėdimosios dalies) įleidimas į vandenį 45-50 
cm žemiau vandens linijos.
• Keltuvo pasisukimo spindulys 240° (po 120° į vieną ir į 
kitą pusę).
Standartinėje komplektacijoje: įkraunama 24 V baterija, 
įkroviklis, baterijos konsolės dangtis, vandeniui 
nepralaidus valdymo pultas, pakojis, juosmens diržas.
Papildomai užsakomi priedai: nuimami porankiai, 
liemenė-diržas viršutinei kūno daliai, kėdės sėdimosios 
dalies paminkštinimas, lenta kelti gulimoje padėtyje, 
bevielis valdymo pultas ir uždangalas visam keltuvui.

Mobilus keltuvas į baseiną

Art. nr. 0521000

Pulteliu reguliuojamas kėdės aukštis ir vežimėlio 
sėdynės vertikalizavimo kampas, todėl slaugytojas 
patogiai ir ergonomiškai gali nuprausti ligonį, o 
pastarasis jaučiasi saugiai ir patogiai. Kėlimas vyksta 
švelniai ir tolygiai. Su galvos atrama. Sėdynė su higienine 
išpjova. Dušo vežimėlis gali būti naudojamas ir kaip 
tualeto vežimėlis, galima užvežti ant unitazo. Pakeliami 
aukštyn porankiai, su pakojais. Lengvai valomas.
Techninės charakteristikos:
• Sėdynės dydis: 54 x 43 cm.
• Sėdynės aukštis reguliuojamas pulteliu: 53,5 – 93,5 cm.
• Bendras vežimėlio plotis (gabaritinis matmuo): 70 cm.
• Vežimėlio vertikalizavimo kampas (atgal): 0° - 25°.
• Vežimėlio vertikalizavimo kampas (į priekį): 0° - 7°.
• Dvigubi ratukai su stabdžiais, skersmuo: 100 mm.
• Maksimali apkrova: 200 kg.
• Baterija: nuimama, įkraunama, 24 V.
• Rėmas: milteliniu būdu dažytas cinkuotas plienas ir 
nerūdijantis plienas.
Pažymėtas CE ženklu. Atitinka Medicinos Direktyvos 
93/42/EEB reikalavimus. I klasės medicinos gaminys.

Elektrinis dušo vežimėlis TR1000
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Art. nr. 0542020

Ant universalaus keltuvo stovo su siaura važiuokle - 
gultas iš 3-jų sekcijų. Nuėmus po vieną šoninę sekciją iš 
abiejų pusių (nereikia jokių įrankių), keltuvas pritaikomas 
kėlimui sėdimoje padėtyje. Dėl unikalios konstrukcijos 
keltuvas į vonią pritaikomas įvairioms situacijoms ir 
įvairios fizinės būklės pacientams. Keltuvas veikia nuo 
įkraunamos baterijos. Kojos valdymo pedalu 
reguliuojamas kėlimo aukštis. Kelia tolygiai ir tyliai. 
Reguliuojamas nugaros ir kojų atramų pasvirimo 
kampas.
Techninės specifikacijos:
• Gulto dydis: 1940 x 455 mm.
• Kėlimo ribos: 200 - 965 mm.
• Maksimali apkrova: 150 kg.
• Baterija: Įkraunama, 24 V.
• Senkančios baterijos indikatorius: garsinis.
• Avarinio sustabdymo mygtukas: yra.
• Keltuvo rėmas: Iš nerūdijančio dažyto plieno ir 
cinkuoto plieno.
• Gulto/sėdynės medžiaga: nedegi.
• Ratukai: keturi dvigubi, du iš jų su parkavimo 
stabdžiais, du – su kreipiamosios eigos stabdžiais.
Standartinėje komplektacijoje:
• Keltuvas su baterijos įkrovikliu.
• Žema važiuoklė - 13,5 cm - su 4 dvigubais ratukais ir 
kojos valdymo pedalu.
• Trijų sekcijų gultas su skylutėmis vandeniui nubėgti; 
centrinė sekcija su uždengiama higienine išpjova, kad 
keltuvą būtų galima užvežti ant unitazo.
• Minkšta ugniai atspari pagalvė iš PVC patogiai 
pozicionuoti pacientą.
• 2 saugos diržai saugiai fiksuoti pacientą.
• 2 stūmimo rankenos keltuvui manevruoti.
• 2 atlenkiamos rankenos „apglėbiančios“ pacientą, 
saugiai laikytis transportavimo ir maudymo metu.
• Lengvai uždedama-nuimama minkšta nugaros 
atrama, tvirtinama ant „apglėbiančių“ pacientą rankenų.
• Avarinio sustabdymo mygtukas ir magnetinė įkroviklio 
jungtis saugiai naudoti keltuvą.
• Patogus ir lengvai valomas gulto/sėdynės paviršius, 
neįgeria vandens.
Atitinka deklaracijos dėl medicinos gaminių 93/42/EEB 
reikalavimus ir yra pažymėtas kaip I klasės medicinos 
gaminys.

Universalus (gulimas ir sėdimas) keltuvas
į vonią TR9650 Combi Lift
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Virtuvės baldų sistemos

Stalai ergoterapijai

Plaštakos ir pirštų treniruokliai

Priemonės smulkiajai motorikai

Kitos priemonės ergoterapijai

Kompiuterinės programos ergoterapijai



Virtuvės baldų sistemos ROPOX sukonstruotos taip, kad 
neįgalus žmogus, virtuvėje galėtų savarankiškai 
apsitarnauti.
Konstrukcinės savybės
Virtuvės baldų pagrindą sudaro specialūs rėmai, 
montuojami prie sienos. Ant specialių rėmų montuojamos 
pakabinamos spintelės bei stalviršis.
Rėmai gali būti kelių tipų:
• Vertikalaus aukščio reguliavimo: aukštyn-žemyn.
• Įstrižinio (diagonal) aukščio reguliavimo: aukštyn-žemyn, 
į priekį-atgal.
Saugaus naudojimo savybės
Po spintele ir stalviršiu gali būti montuojama 
stabdančioji/sensorinė plokštė, kad spintelei ar stalviršiui 
judant žemyn ar į priekį, būtų apsaugoti  daiktai, prie kurių 
prisilietusi spintelė ar stalviršis sustotų.
Galimi įvairūs spintelių ir stalviršių rėmai atitinkantys 
kiekvieno vartotojo pageidavimus. Spinteles ir stalviršius 
galima užsisakyti pasirinktoje baldų įmonėje.

Virtuvės baldų sistemos

Virtuvės baldų sistemos ROPOX sukonstruotos taip, kad 
neįgalus žmogus, virtuvėje galėtų savarankiškai 
apsitarnauti.
Konstrukcinės savybės
Virtuvės baldų pagrindą sudaro specialūs rėmai, 
montuojami prie sienos. Ant specialių rėmų montuojamos 
pakabinamos spintelės bei stalviršis.
Rėmai gali būti kelių tipų:
• Vertikalaus aukščio reguliavimo: aukštyn-žemyn.
• Įstrižinio (diagonal) aukščio reguliavimo: aukštyn-žemyn, 
į priekį-atgal.
Saugaus naudojimo savybės
Po spintele ir stalviršiu gali būti montuojama 
stabdančioji/sensorinė plokštė, kad spintelei ar stalviršiui 
judant žemyn ar į priekį, būtų apsaugoti  daiktai, prie kurių 
prisilietusi spintelė ar stalviršis sustotų.
Galimi įvairūs spintelių ir stalviršių rėmai atitinkantys 
kiekvieno vartotojo pageidavimus. Spinteles ir stalviršius 
galima užsisakyti pasirinktoje baldų įmonėje.

Virtuvės baldų sistemos
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Aukštis reguliuojamas
dviem būdais pasirinktinai:

1. Elektriniu būdu, t.y.
specialiu jungikliu,

tvirtinamu ant
stalviršio rėmo.

2. Mechaniniu būdu
sukant rankeną

Vertikalus spintelių aukščio reguliavimas: aukštyn-žemyn.

Įstrižinis (diagonal) aukščio reguliavimas: aukštyn-žemyn, į priekį-atgal.
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Art. nr. 30-40910-5 – ilgis 100 cm
Art. nr. 30-40915-5 – ilgis 150 cm

Ant rėmo montuojamų spintelių aukštis gali būti 70-92 
cm, gylis 28-33 cm.
Rėmas nusileidžia 43 cm žemyn ir 18 cm į priekį.
Rėmo judėjimas reguliuojamas elektriniu būdu, t.y. 
specialiu jungikliu, pritvirtintu stalviršio fasadinėje 
pusėje. 

Įstrižinio (diagonal) aukščio reguliavimo: 
aukštyn-žemyn, į priekį-atgal rėmas 
pakabinamoms spintelėms

Art. nr. 30-65250-6

Tvirtinamas į sieną. Vertikalus aukščio reguliavimas: 
aukštyn-žemyn, mechaniniu būdu sukant rankeną. 
Aukščio ribos: 65 – 95 cm. Rėmo ilgis 245 cm. Stalviršio 
gylis 60-62 cm. 
Atraminės kojelės – 3 vnt. Stalviršio kronšteinai – 5 vnt.

Stalviršio rėmas FlexiManual

Art. nr. 30-45007-9

Dydis 40 x 34 x 13,5 cm.
Fiksuoto aukščio.
Daugiau informacijos apie pasukamus prastuvus skyriuje 
„Patalpų pritaikymas neįgaliesiems“.

Pasukamas praustuvas

Art. nr. 10-25302-9

Stalviršio dydis: Ø 120 cm. Stalviršis nesisuka ratu.
Stalo aukštis reguliuojamas 64-80 cm ribose 
mechaniniu būdu sukant rankeną.
Integruotas ratukas transportavimui.

Apskritas stalas

Virtuvės baldų sistemos ROPOX, įgyvendintas projektas
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Art. nr. 20-60011-11

Vienos dalies stalviršis. Stalviršio dydis: 90 x 60 cm.
Stalviršio atlenkimo kampas: 0-72°.
Reguliuojamas stalo aukštis: 50 - 70 cm.
Stalo aukštis ir stalviršio atlenkimo kampas 
reguliuojamas mechaniniu būdu sukant rankeną.
Maksimali apkrova 100 kg.
Stalviršis – laminatas, stalo kojos – aliuminio.
Standartinė stalo spalva – šviesiai pilka.
Papildomai užsakomos spalvos: balta, tamsiai pilka, 
raudona, mėlyna, žalia.
Kitų stalviršio dydžių teirautis.

Ergoterapijos stalas Vision B

Art. nr. 10-25302

Stalviršio dydis: Ø 120 cm. Stalviršis sukasi ratu.
Reguliuojamas stalo aukštis: 64-80 cm.
Stalo aukštis reguliuojamas mechaniniu būdu sukant 
rankeną.
Integruotas ratukas transportavimui.
Maksimali apkrova 75 kg.
Stalviršis – bukmedžio laminatas, stalo kojos – dažyto 
metalo.
Kitų stalviršio dydžių teirautis.

Apskritas ergoterapijos stalas

Art. nr. 20-18120

Stalviršio dydis: 200 x 100 cm.
Reguliuojamas stalo aukštis: 56-84 cm.
Stalo aukštis reguliuojamas mechaniniu būdu sukant 
rankeną.
Maksimali apkrova 100 kg.
Stalviršis – bukmedžio laminatas, stalo kojos – dažyto 
metalo.
Kitų stalviršio dydžių teirautis.

Ergoterapijos stalas grupiniams 
užsiėmimams Group table ST
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Skirtas plaštakai, pirštams ir dilbiui stiprinti,  didinti 
rankos miklumą. Pagamintas iš silikono, malonus liesti, 
nepraranda savo formos. Galima pasirinkti iš penkių 
skirtingų kietumų:

Art. nr. 26020 - geltonas – labai minkštas
Art. nr. 26030 - raudonas – minkštas
Art. nr. 26040 - žalias – vidutinio kietumo
Art. nr. 26050 - mėlynas – kietas
Art. nr. 26060 - juodas – labai kietas

Thera-band kamuoliukas rankai mankštinti

SISSEL kiaušinio formos treniruoklis
plaštakai

Progresiniam pirštų, plaštakos, riešo ir dilbio stiprinimui, 
nes galima rinktis iš keturių skirtingo stiprumo treni- 
ruoklių. Pagamintas iš silikono, malonus liesti, 
nepraranda savo formos. Sudėtyje nėra latekso. 
Komplekte su mankštos pratimais.

Art. nr. 11853 - raudonas – minkštas
Art. nr. 11854 - žalias – vidutinio kietumo
Art. nr. 11855 - mėlynas – kietas
Art. nr. 11856 - juodas – labai kietas 

Thera-band plaštakos ir pirštų 
treniruoklis Hand Xtrainer

Pagamintas iš silikono, malonus liesti kiaušinio formos 
treniruoklis, skirtas rankos reabilitacijai, pirštams, 
plaštakai ir dilbiui mankštinti bei raumenims stiprinti. 
Treni- ruoklis nepraranda savo formos. Komplekte yra 
pratimų knygelė. Galima pasirinkti iš keturių skirtingų 
kietumų:

Art. nr. 162.011 - rožinis – minkštas
Art. nr. 162.012 - mėlynas – vidutinio kietumo
Art. nr. 162.013 - žalias – kietas
Art. nr. 162.014 - oranžinis – labai kietas

Art. nr. 80.13

Ø 40 mm. Guminis, tuščiaviduris. Įvairių spalvų.

Kamuoliukas rankai mankštinti
Freeball Mini

Art. nr. 80.14

Ø 55 mm. Guminis, tuščiaviduris. Įvairių spalvų.

Kamuoliukas rankai mankštinti
Freeball Maxi

Skirtas plaštakos, riešo ir dilbio raumenims stiprinti bei 
balansui, judesių greičiui ir amplitudei didinti, kraujotakai 
intensyvinti. Yra trijų skirtingų spalvų pagal stiprumą.

Art. nr. 1496 - mėlynas – minkštas
Art. nr. 1497 - raudonas – vidutinio kietumo
Art. nr. 1498 - oranžinis – kietas

Rankos treniruoklis Handmaster Plus
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Thera-band rankos treniruoklis

Skirtas kiekvienam plaštakos pirštui mankštinti. Nuėmus 
juodą guminį antgalį ir uždėjus ant kitos treniruoklio 
pusės, galima mankštinti plaštaką.
Penkių skirtingų kietumų:

Art. nr. 02-010102
Geltonas (0,7 kg/2,3 kg) – labai minkštas
Art. nr. 02-010103
Raudonas (1,4 kg/4,5 kg) – minkštas
Art. nr. 02-010104
Žalias (2,3kg/7,3kg) – vidutinio kietumo
Art. nr. 02-010105
Mėlynas (3,5kg/10,4kg) – kietas
Art. nr. 02-010106
Juodas (4,1 kg/14,1 kg)  – labai kietas

Espanderinis pirštų treniruoklis Digi-Flex

Art. nr. 26200

Skatinamas progresinis plaštakos ir riešo judesys, 
funkcinis pirštų treniravimas (sugnybimas, sugriebimas, 
opozicija). Komplekte: du lankai, plėvelės įtvirtinti, ir 
šešios skirtingo tamprumo plėvelės (balta, geltona, 
raudona, žalia, mėlyna ir juoda) bei pratimų plakatas. 
Plėvelių treniruokliui galima įsigyti papildomai.

Art. nr. 02-010111

Komplektą sudaro penki skirtingų kietumų espanderiniai 
pirštų treniruokliai Digi-Flex ir metalinis stovelis 
treniruokliams susidėti. Treniruokliai naudojami 
plaštakos ir pirštų mankštai bei reabilitacijai.

Espanderinių rankos treniruoklių 
Digi-Flex rinkinys su stoveliu

Naudojama esant silpnam sugriebimui ar siekiant nuimti 
įtampą. Pasižymi antibakterinėmis savybėmis, nesukelia 
alergijos, neriebina ir nepalieka žymių ant odos, nelimpa 
prie rankų ir netrupa. Ergoterapinę masę galima spausti, 
tempti, susukti, gnaibyti ir kt. Galima derinti kelių spalvų 
ergoterapines mases, kad išgautumėte reikiamą 
kietumą. Plastikiniame indelyje - 85 g masės. Yra penkių 
skirtingų spalvų pagal kietumą:

Art. nr. 929911 - geltona – labai minkšta 
Art. nr. 929912 - rožinė – minkšta
Art. nr. 929913 - žalia – vidutinio kietumo
Art. nr. 929914 - mėlyna – kieta
Art. nr. 929915 - pilka – labai kieta

Ergoterapijos masės



Art. nr. S50100

Skirtas treniruoti plaštakos ir dilbio raumenis po insulto, 
rankos lūžių, esant plaštakos sąnarių ligoms bei 
reabilituojant rankos funkcijas po kitų sužalojimų. 
Minkštas, patogus, malonus liesti. Lengvai valomas ir 
prižiūrimas. Dėl specialios uždarų ląstelių technologijos 
nekaupia nešvarumų. Pagamintas Šveicarijoje.

Airex plaštakos ir dilbio treniruoklis

SISSEL plaštakos ir dilbio treniruoklis

Art. nr. 162.025

Skirtas stiprinti ir mobilizuoti riešą, dilbį ir jų raumenis. 
Gali būti naudojamas ne tik sportui, bet ir kineziterapijai 
ar reabilitacijai. Atliekami pratimai mankština ir stiprina 
lenkiamuosius ir tiesiamuosius rankos raumenis. 
Treniruoklį lengva naudoti ir reguliuoti jo pasipriešinimą. 
Turi paminkštintą rankeną, užtikrinančią saugų jo 
sugriebimą. 

SISSEL rankos ir riešo treniruoklis
REHA Pro

Skirtas rankos reabilitacijai ir mankštai. Gerina plaštakos 
mobilumą, stiprina plaštakos ir dilbio raumenis. Patogi, 
minkšta ir neslystanti rankena. Dviejų stiprumų:

Art. nr. 162.101
Pasipriešinimas reguliuojamas: 2-15 kg. Spalva oranžinė.
Art. nr. 162.100
Pasipriešinimas reguliuojamas: 5-20 kg. Spalva mėlyna.

Lengvas, patogus sugriebti - yra neslidaus banguoto 
paviršiaus. Skirtas plaštakoms, riešams, dilbiams ir 
pečiams stiprinti. 30 cm ilgio. Komplekte yra naudojimo 
instrukcija. Keturių skirtingų kietumų:

Art. nr. 26107 - geltonas – labai minkštas
Art. nr. 26130 - raudonas – minkštas
Art. nr. 26131 - žalias – vidutinio kietumo
Art. nr. 26132 - mėlynas – kietas

Thera-band rankos treniruoklis FlexBar
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Art. nr. A4141

Išorinė rato pusė padengta guma, kad atliekant pratimą 
neslystų. Rato viduryje patogi rankena plaštakai. Svoris 
0,9 kg.

Ratas-treniruoklis rankos
pronacijai-supinacijai
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Art. nr. 97.49

Ø 17 cm. Guminis, su minkštais dygliukais.
Spalvos: raudona, geltona, mėlyna, žalia.

Žiedas Aku Ring

Art. nr. 80.93

Ø 18 cm. Guminis, tuščiaviduris. 
Spalvos: raudona, geltona, mėlyna, žalia.

Žiedas Gym Ring

Reakcijos kamuoliukai

Art. nr. FREACTS – Ø 7 cm, mėlynas
Art. nr. 162.022 – Ø 7 cm, raudonas (Sissel 
Ergo-Ball)
Art. nr. FREACTL – Ø 10 cm, raudonas

Skirtas reakcijos greičiui ir rankos-akies koordinacijai 
lavinti. Dėl unikalios šešiakampio formos kamuoliukas 
nuo žemės atšoka nenuspėjama trajektorija. 

Art. nr. 5026

Skirtas rankų ir pečių juostos judesių amplitudei didinti. 
Treniruoklį galima naudoti namuose ir reabilitacijos 
centruose. Treniruoklis kabinamas virš durų, kurių storis  
3 cm. Treniruoklį sudaro: 22 pakopų kopėtėlės, du 15 cm 
ilgio kaiščiai, 73 cm ilgio nailono virvė su rankenomis ant 
skriemulio, 91 cm ilgio nailono virvė susukta ant 
reguliuojamo aukščio laikiklio. Ant virvės galo yra 
guminis kamuoliukas spaudyti.
Bendras treniruoklio aukštis 1,07 m, plotis 29 cm, svoris 
8,5 kg.

Daugiafunkcinis treniruoklis Grahamizer I

Terapijos stalas

Art. nr. 8HGSW

Galima pripildyti smėliu arba vandeniu. Smėlio laikrodžio 
formos, todėl patogus vežimėlyje sėdintiems vaikams ir 
suaugusiems. Padalintas į dvi dalis.
Reguliuojamo aukščio stalo kojelės: 60-86 cm. Ratukai 
transportavimui – 2 vnt. Čiaupas vandeniui išleisti.
Stalo dydis: 97 x 74 cm. 
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Art. nr. 141797

Komplekte: 72 figūros ir 16 paveikslėlių kortelių. Žaidimo 
tikslas – atpažinti, kurios spalvos ir formos varžtai kuriai 
veržlei tinka ir pritaikyti pagal paveikslėlį. Lavinami ne tik 
pastabumo įgūdžiai, bet ir gebėjimas susikoncentruoti. 
Figūros ilgis 4,5 cm, aukštis 6,5 cm. Pagamintos iš 
plastiko. Paveikslėlių kortelės dydis: 20,8 x 14,5 cm. 
Laikomi plastiko dėžėje.

Geometriniai varžtai ir veržlės

Art. nr. 80.95

Komplekte yra 28 limpančios taurelės, sudėtos į skaidrų 
drambliuko formos kibirėlį su dangčiu. Taurelės skirtos 
smulkiajai motorikai lavinti: griebimo judesio, spalvų 
atpažinimo, konstravimo įgūdžiams. Limpančios 
taurelės prisisiurbia prie lygaus paviršiaus ir viena prie 
kitos.

Limpančios taurelės Thera Bolly

Art. nr. 2059

Medinė. 14 cm skersmens. Storis 2 cm.

Saga varstyti

Art. nr. 5498

Skirtas varstyti: rankų miklumui lavinti. Reikalauja 
dėmesio ir koncentracijos. Pagrindo ilgis 38 cm, plotis 12 
cm, storis 3 cm. Bendras aukštis 32 cm.

Didelių rutuliukų labirintas „Triušis“

Batas varstyti (sferinis)

Art. nr. 5901

Medinis. Ilgis 28 cm, plotis 12 cm, aukštis 9,5 cm.
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Darbinė ergoterapijos sistema

Dėl daugiafunkcinės darbinės ergoterapijos sistemos ergoterapeutas vienu metu gali užsiimti su keliais pacientais, 
taupyti savo darbo laiką ir ergonomiškiau išnaudoti darbui skirtą erdvę. Aplink ergoterapijos spintelę gali susėsti keturi 
pacientai, todėl ne tik taupoma vieta, bet ir skatinamas socialinis pacientų bendravimas.
Ergoterapijos spintelė šonuose turi po vieną pakeliamą reguliuojamo aukščio staliuką, skirtą pacientams, sėdintiems 
neįgaliojo vežimėlyje. Spintelės gale yra dar vienas pakeliamas staliukas, dvi užrakinamos durelės, reguliuojamo aukščio 
vidinės lentynėlės. Ergoterapijos spintelė yra ant keturių ratukų su stabdžiais.
Galima užsisakyti visą darbinę ergoterapijos sistemą su priemonėmis ergoterapijai, tik ergoterapijos spintelę arba bet 
kurią iš ergoterapijos priemonių atskirai.

Art. nr. 2046A

Darbinė ergoterapijos sistema be
priemonių ergoterapijai

Iš galo

Manipuliacinė lenta
Art. nr. 5312

Iš priekio

Art. nr. 2046

Darbinė ergoterapijos sistema su visomis 
priemonėmis ergoterapijai

Priemonės ergoterapijai, kurios yra komplekte kartu su darbine ergoterapijos sistema. Art. nr. 2046:

Bilateralinė smėliadėžė
Art. nr. 091167725

Vienas ant kito
sudedami kūgiai

Art. nr. 1498

Peties abdukcijos kopetėlės
Art. nr. 2285

Pirštų lenkimo-tiesimo
treniruoklis

Art. nr. A7251

Varžtų lenta
Art. nr. 5329

Rankos tiesimo treniruoklis
(segtukai)

Art. nr. 5293

Žaidimas pirštų
tiesimo korekcijai

Art. nr. 5107

Arka varstyti
Art. nr. 5291

Įvairiaspalviai kaištukai
Art. nr. 8180

Pečių juostos
treniruoklis-kopetėlės

Art. nr. 5189
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Art. nr. 102981

Vairavimo gebėjimų testavimo įranga – tai priemonė 
fiziniams gebėjimams, reikalingiems vairuoti automobilį, 
vertinti ir analizuoti. Vertinama jėga, miklumas, elgesys 
ir reakcija saugioje ir ramioje aplinkoje.
Vairavimo gebėjimas yra vertinamas remiantis trimis 
pagrindiniais moduliais:
1. Jėga (rankų, kojų ir pėdų).
2. Laikas (greitėjimo ir stabdymo).
3. Reakcija (reagavimo laikas).
Ši vertinimo įranga nustato vairuotojo fizinį pajėgumą 
saugiai vairuoti transporto priemonę. Gebėjimų 
vertinimas ir analizė atliekami programinės įrangos 
pagalba. Šios programinės įrangos naudojimui yra 
reikalingas nešiojamas kompiuteris ir Windows XP arba 
naujesnė Windows versija.
Vairuotojo vertinimas ir gautų duomenų analizė 
atliekama remiantis objektyviais veiksniais. Vertinimo 
rezultatai netgi parodo koks automobilio pritaikymas ir 
modelis yra reikalingas vertinamajam. Ši vairavimo 
gebėjimų vertinimo sistema pateikia sumanių 
sprendimų, kad būtų galima vairuotojui sukurti 
vairavimo aplinką pagal jo poreikius ir norus.
Standartinėje komplektacijoje
Vairavimo vertinimo stotelė su šia įranga:
• rankinis valdymas Carospeed TM,
• AutoAdapt bazė,
• automobilio CompactTM sėdynė,
• 2 greičio pedalai ir 1 stabdymo pedalas,
• įtvirtinimas vežimėliui, 2 vnt.,
• stovelis kompiuteriui,
• vairo valdymo laikikliai/rankenos, 7 vnt.,
• vairas su adapteriu rankenai pritvirtinti,
• 22" ekranas.
Ratukai transportuoti, 2 vnt. USB su programine įranga,
naudojimo instrukcija, kalibravimo įrankis.
Pedalų prailginimas yra užsakomas papildomai.
Įrangos išmatavimai:
Ilgis 1760 mm, plotis 790 mm, aukštis 1350 mm, svoris 
165 kg.

Vairavimo gebėjimų vertinimo įranga 
Autoadapt Driver Test Station
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Art. PC4

Vienoje programoje - įvairių programų kolekcija. 
Programoje pateikiami bendrieji ergoterapijos pratimai, 
kontraktūrų prevencija, pratimai plaštakai ir rankai, 
pacientų po insulto priežiūra, patarimai kasdieniam 
gyvenimui, asmens higiena, Saunders pagrindinių 
pratimų kolekcija, Thera-band pratimai. 2710 spalvotų 
fotografijų. Įvairiomis kalbomis.

Physio Tools kompiuterinė programa 
„Ergoterapijos pratimų kolekcija“

Art. nr. PX26

Programoje pateikiami PNF tempimo pratimai, aktyvaus 
ir pasyvaus lankstumo, stiprinimo pratimai plaštakai ir 
rankai. Pateikiami edukaciniai patarimai esant karpalinio 
tunelio sindromui, sensorikos sutrikimams, minkštųjų 
audinių patinimui, randų masažas, mankšta nešiojant 
sąnario įtvarą, artritui, tenisininko alkūnei, sąnarių 
apsaugai ir bendrosios atsargumo priemonės esant 
sausgyslių traumoms. 174 spalvotos fotografijos. Kalbos: 
anglų, suomių, švedų, vokiečių, norvegų, ispanų.

Physio Tools kompiuterinė programa 
„Plaštaka ir ranka“

Physio Tools kompiuterinė programa 
„Asmens higiena - individuali ergoterapija“

Art. nr. PX33

Programa skirta kineziterapeutams ir ergoterapeutams, 
kurie nori sudaryti individualias programas tėvams, 
auklėtojams ar mokytojams. Programoje pateikiami 
terapiniai ir funkciniai pratimai įvairaus amžiaus vaikams 
su motorikos sutrikimais. Pateikiama daug įvairių 
pratimų skirtingose padėtyse, atsipalaidavimo technikos, 
tempimo pratimai, patarimai, kaip kelti ir nešioti kūdikį. 
Programa paruošta pagal Sarah Crombie knygą 
„Kineziterapija namuose vaikams su motorikos 
sutrikimais“. 161 spalvota fotografija. Kalbos: anglų, 
suomių, švedų, prancūzų, vokiečių.

Physio Tools kompiuterinė programa 
„Vaikai su motorikos sutrikimais pagal 
Sarah Crombie“

Art. nr. PX30

Programoje pateikiami patarimai, kaip prausti, šluostyti, 
prižiūrėti kūno odą, apsirengti, kaip naudotis 
pagalbinėmis slaugos priemonėmis: dušo kėdėmis, 
lazdelėmis, padedančiomis apsirengti ir pan. Patarimų 
tikslas – ugdyti asmens savarankiškumą asmeninėje 
priežiūroje. Programa puikiai tinka kaip edukacinė 
priemonė studentams ar terapeutams. 207 spalvotos 
fotografijos. Kalbos: anglų, suomių, švedų, vokiečių.

Daugiau Physio Tools kompiuterinių programų
12 skyriuje „Vaizdinės mokomosios priemonės“

arba www.physiotools.com 



RELAKSACIJAI. MULTISENSORIKAI
Šviesos terapijai

Masažo ir poilsio foteliai

Multisensorikos kambario įranga

Kitos priemonės relaksacijai
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iŠviesos terapijos lempos, skirtos sezoninei depresijai, 
pasyvumui, nemigos sutrikimams mažinti, naudojamos kai 
išsibalansavęs paros ritmas. Lempos skleidžia stiprią 
tolygią šviesą iki 10 000 liuksų. Tinkamas šviesos šaltinio ir 
filtro parinkimas sumažina UV spektro spinduliuotę iki 
minimumo, todėl šviesos terapijos prietaisas nekenkia nei 
odai, nei akims. Gamintojo nurodomas vidutinis lempų 
tarnavimo laikas: 12000 valandų. Kliniškai patikrintos ir 
atitinka bendruosius tarptautinius saugos ir medicinos 
prietaisams taikomus reikalavimus. Pažymėtos CE ženklu.

Šviesos terapijai

Art. nr. 670.0300

Pastatoma ant stalo.
Šviesos ryškumas: 10,000 liuksų / atstumas 40 cm.
Apšviečiamas laukas: 0,16 m2.
Šviesos šaltinis: 4 x 36 W.
Energijos suvartojimas: 144 W.
Terapijos trukmė 30 min.
Korpusas iš aliuminio.
Matmenys: 530 x 460 x 90 mm.
Svoris: 5,2 kg. 

Šviesos terapijos lempa Medic 4

Art. nr. 670.0600

Pastatoma ant stalo.
Šviesos ryškumas: 10,000 liuksų / atstumas 60 cm.
Apšviečiamas laukas: 0,35 m2.
Šviesos šaltinis: 4 x 80 W.
Energijos suvartojimas: 320 W.
Terapijos trukmė 20-30 min.
Korpusas iš aliuminio.
Matmenys: 680 x 650 x 90 mm.
Svoris: 9,5 kg.

Šviesos terapijos lempa Medic 6
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Art. nr. AL-2531

Masažo programos nustatomos rankiniu būdu arba 
parenkamos išsaugotos (automatinės) programos. Pečių 
ir  nugaros masažas. Pakeliama į horizontalią padėtį 
kojų atrama, reguliuojama nugaros atrama (pusiau 
gulima padėtis).
8 taškų vibracinis masažas.
9 automatinės programos.
Galimybė reguliuoti masažo greitį ir intensyvumą.
Fotelis sukasi 360° aplink savo ašį.
Laiko nustatymo funkcija.
Fotelio išmatavimai:
Sėdimoje pozicijoje - 110 x 79 x 101 cm.
Su pakelta kojų atrama - 130 x 79 x 90 cm.
Svoris ~28 kg. Medžiaga: aukštos kokybės odos 
pakaitalas. Spalvos: juoda arba smėlio.

Masažo fotelis 

Art. nr. AL-599I

Masažo programos nustatomos rankiniu būdu arba 
parenkamos išsaugotos (automatinės) programos.
Pečių, nugaros, šlaunų, blauzdų ir pėdų masažas.
Penkiolikos minučių laikmatis su automatiniu 
išsijungimu. Oro pagalvės sėdynėje ir blauzdų atramose.
Atlenkiama nugaros atrama ir pakeliamos kojų atramos 
(gulima padėtis).
Patogus valdymo pultas su LCD ekranu.
14 skirtingų masažo programų:
6 automatinės masažo programos;
4 masažo programos su pasirenkamais parametrais: 
greičiu, pločiu, padėtimi;
2 kintančio oro slėgio masažo programos naudojant oro 
pagalves su reguliuojamu masažo intensyvumu;
1 vibro masažo programa;
1 programa - blauzdų minkymas.
Fotelio išmatavimai:
Sėdimoje pozicijoje - 130 x 75 x 128 cm.
Gulimoje pozicijoje - 170 x 75 x 97 cm.
Svoris ~75 kg.
Su dviem ratukais lengvai transportuoti.
Elektros energijos suvartojimas 140 W.
Medžiaga: aukštos kokybės odos pakaitalas. Galima 
užsisakyti ir natūralios odos.
Spalvos: juoda, smėlio arba raudona.

Masažo fotelis 

Art. nr. 30030010

Patogus akių raištis miegui ar kelionei. Išorinė medžiaga 
– juodas odos pakaitalas, vidinė – minkšta nedirginanti 
odos medžiaga. Su gumele. Dydis: 18,5 x 8 cm.

Akių raištis
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Art. nr. 4801xx

Ypač patogi nugaros atrama iš 3-jų atskirų pagalvių.
Nuimami ir skalbiami nugaros atramos ir sėdynės 
užvalkalai.
Visos funkcijos kaip poilsio fotelio, mod. Scotty I.
Techninės charakteristikos:
• Maksimali apkrova 130 kg. 
• Svoris 65 kg.
• Sėdimoje pozicijoje 97 x 82 x 105 cm; gulimoje 
pozicijoje 163 x 82 cm.
Galima rinktis iš trijų spalvų: kūno (30), bronzos (31) arba 
šokolado (35).

Poilsio fotelis Stylea I

Art. nr. 4940xx

Daugiafunkcinis pritaikymas:
1. Patogiai ilsėtis sėdimoje arba gulimoje padėtyje.
2. Lengvai atsistoti iš sėdimos padėties.
Visos fotelio funkcijos valdomos elektriniu pulteliu:
Blauzdų atramų pakėlimas (dvi padėtys: horizontali ir 
nuožulni).
Nugaros atramos atlenkimas.
Viso fotelio pavertimas į priekį lengvai atsistoti iš 
sėdimos padėties.
Techninės charakteristikos: 
• Maksimali apkrova 130 kg. 
• Svoris 54 kg.
• Sėdimoje pozicijoje 76 x 62 x 103 cm; gulimoje 
pozicijoje 160 x 62 cm.
• Apmušalų medžiaga – velvetas.
Galima rinktis iš dviejų spalvų: bronzos (31) arba molio 
(33).

Poilsio fotelis Scotty I
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Art. nr. 9BC175N

Aukštis 175 cm, skersmuo 15 cm.
Pripildoma vandens. Tvirta ir sandari. 
Ryškios, keičiamos spalvos.
Burbulų kilimo greitį galima reguliuoti: greitas burbulų 
kilimas – aktyvina, lėtas – atpalaiduoja.
Pulsavimo funkcija – ypač gražiai atrodo įdėjus rutuliukų 
į burbulų koloną.
Galinga, tyliai veikianti vandens pompa.

Vandens burbulų kolona

Art. nr. 9BCPD

Dydis: 91 x 91 x 30 cm.
Paminkštinta medžio rėmo platforma atlieka 2 funkcijas:
1. Suteikia stabilumo burbulų kolonai (-oms),
2. Sukuriama patogi vieta vartotojui atsisėsti ar atsigulti 
prie kolonos.

Platforma vandens burbulų kolonai

Akrilinė veidrodžio plokštė

Art. nr. 9NMRS2

Dydis: 200 x 90 cm.
Sumontuota ant medžio drožlių plokštės, kad išliktų 
stabili.
Dedama už burbulų kolonos, kad sukurti iliuziją, jog yra 
kelios burbulų kolonos.

Art. nr. 9HC120N

Aukštis 120 cm, skersmuo 15 cm.
Nenaudojamas vanduo – kolonos viduje esančius 
mažus rutuliukus pučia ventiliatorius ir taip sukuriamas 
tikroviškas vandens burbulų efektas.
Reguliuojamas srauto greitis. Keičiamos spalvos.

Burbulų kolona be vandens

Art. nr. 92MSG

Ilgis 2  m. 200 šviečiančių pluošto siūlų.
Šviečiančius pluoštus saugu liesti, jie neįkaista, 
neįsielektrina.
Šviečia skirtingomis spalvomis.
Reikalingas LED šviesos šaltinis (art. nr. 9FOLS). 

Šviečiantys pluoštai
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Art. nr. 9SPSD/EUR

Dydis: 24 x 19 x 10 cm.
Vienu metu gali būti jungiamas prie dviejų interaktyvių 
prietaisų: spalvų valdymo pulto, vandens burbulų 
kolonos, šviečiančių pluoštų ir kt.

Belaidis imtuvas

LED šviesos šaltinis

Art. nr. 9BRPJ

Skirtas perteikti judančius vaizdus ant sienos, grindų, 
užuolaidų ar kitų objektų.
Komplekte: diskų sukimo ratas (sukuria judančio vaizdo 
efektą) ir vienas diskas su vaizdais (pasirinktinai).
Vaizdus galima pagreitinti, sustabdyti, rodyti atbuline 
seka.
Tvirtinamas prie sienos arba lubų, veikia tyliai.
Dydis: 14 x 24 x 38 cm.

Projektorius

Art. nr. 9FOLS

Jungiamas prie šviečiančių pluoštų, suteikia žėrėjimo 
įspūdį.
Veikia tyliai, neįkaista.
Vidutinis tarnavimo laikas ~50000 valandų.

Art. nr. 9NTPF

Skersmuo 15 cm.
Teirautis diskų projektoriui su kitokiais vaizdais.

Diskas projektoriui „Tropinės žuvys“

Art. nr. 9CTBT/EUR

Dydis: 27 x 20 x 7 cm.
4 dideli mygtukai spalvoms parinkti. Vienu metu 
paspaudus daugiau nei vieną mygtuką galima išgauti 16 
skirtingų spalvų.

Spalvų valdymo pultas

Art. nr. 9NLQW

Skersmuo 15 cm.
Teirautis diskų projektoriui su kitokiais vaizdais.

Diskas projektoriui „Skystos formos“
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Art. nr. 3STRT

Vėžliuko šarvas šviečia viena iš trijų pasirenkamų spalvų: 
aukso, mėlyna arba žalia, taip sukurdamas „žvaigždyną“ 
ant lubų arba sienos. Vėžliukas išsijungia automatiškai 
po 45 min. ir, jei reikia, gali būti įjungiamas iš naujo. 
Komplekte yra 3 vnt. AAA tipo baterijų. Vėžliuko 
išmatavimai: 30 x 20 x 11 cm.

Šviečiantis vėžlys

Art. nr. 3TBDB

Kietas kamuoliukas. Mušinėjant užsidega viduje esančios 
švieselės. Skersmuo 4 cm.

Disco kamuoliukas

Terapinis garsiakalbis „Vandenynas“

Art. nr. 3MIMO

Šis garsiakalbis ne tik sustiprina MP3 grotuvo 
skleidžiamą garsą, bet ir sukuria gražų vandenyno 
vaizdą ant lubų. Dydis 13 x 13 x 13 cm. Veikia su AA tipo 
baterijomis (4 vnt.).

Art. nr. 9ARMA

Su ventiliatoriumi, neįkaitina aliejaus. 
Aliejaus komplektacijoje nėra – užsakomas papildomai.
Dydis: 12 x 17 cm.

Difuzorius aromaterapijai

Art. nr. 9NWCD/5

Arfa, obojus ir styginiai.
Kitų muzikos įrašų teirautis.

Muzikos kompaktas
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Krūtinė (cm)

Dydis S

77 - 90

72 - 85

154 - 166

85 - 102

75 - 92

164 - 178

90 - 110

80 - 100

176 - 192

Dydis M Dydis L

Liemuo (cm)

Ūgis (cm)

Art. nr. 1SHTG - liemenė su megztiniu, dydis S
Art. nr. 1SQDP - liemenė, dydis S
Art. nr. 2SHTG - liemenė su megztiniu, dydis M
Art. nr. 2SQDP - liemenė, dydis M
Art. nr. 3SHTG - liemenė su megztiniu, dydis L
Art. nr. 3SQDP - liemenė, dydis L
Art. nr. 4SQDP - liemenė, dydis XS
Art. nr. 5SQDP - liemenė, dydis XXS

Antistresinė liemenė – tai pripučiama liemenė, kurią 
dėvint giluminis spaudimas (slėgis) suteikia tvirto 
apkabinimo efektą viršutinei kūno daliai, todėl dėvintysis 
jaučiasi saugiau ir ramiau.
Sukurta žmonėms su sensorinio apdorojimo sunkumais 
ir šiais sutrikimais:
• autizmo (ASD),
• aktyvumo ir dėmesio (ADHD),
• miego ir nerimo.
Liemenės veikimo principas
Liemenė gali būti dėvima po kasdieniais rūbais arba 
įsegama į specialų megztinį/džemperį (užsakomas 
atskirai). Kadangi pati liemenė yra lengva, o slėginis 
spaudimas atsiranda tik liemenę pripūtus, ją patogu 
vilkėti visą dieną, o panaudoti tik prireikus. Liemenė 
pripučiama rankine pompa, tad dėvintysis gali pats 
reguliuotis jam patogų slėgio lygį. Pripūstą liemenę 
rekomenduojama laikyti ne daugiau kaip 20 minučių. 
Antistresinė liemenė naudinga, kai reikia:
• Nusiraminti situacijose, sukeliančiose nerimą ar stresą, 
esant sensorinio perkrovimo būsenoje ar tiesiog 
nuliūdus.
• Įveikti kylančią įtampą ar frustraciją.
• Greičiau užmigti.
• Mažinti jautrumą sensorinei informacijai. 
• Gerinti koncentraciją.
• Geriau jaustis aplinkoje, kurioje daug dirgiklių.
• Greičiau persiorientuoti pereinant nuo vienos veiklos 
prie kitos.
• Dalyvauti socialinėse situacijose.
Liemenė tinka vaikams nuo 5 metų ir suaugusiems. Su 
Velcro juostelėmis šonuose, todėl liemenės plotis gali 
būti individualiai reguliuojamas. Užsegama užtrauktuku.
Komplekte yra rankinė pompa ir greito oro išleidimo 
vožtuvas. Liemenės spalvos - mėlyna ir pilka.

Antistresinė liemenė



KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOMSKVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOMS
Deguonies terapijai

Inhaliatoriai

Kvėpavimo raumenų treniruokliai

Kvėpavimo takų išvalymo terapijai



Deguonies terapija arba oksigenoterapija – deguonies tiekimas ligoniams su ūminėmis ar lėtinėmis širdies ir plaučių 
ligomis, kurios sukelia kraujo įsotinimo deguonimi sumažėjimą (hipoksemiją) ir pasireiškia pasikartojančiu ar nuolatiniu 
dusuliu.
Indikacijos:
Lėtinė obstrukcinė plaučių astma (LOPL), lėtinė astma, cistinė fibrozė, plaučių arterijų hipertenzija, miego apnėja, 
nervų, raumenų ar krūtinės ląstos ligos, širdies nepakankamumas, edema.
Deguonies terapijai naudojami prietaisai – deguonies koncentratoriai INVACARE, kurie koncentruoja deguonį iš oro. 
Papildomai nereikia naudoti suspausto deguonies balionų. Deguonies koncentratoriai yra patikimi ir patogūs prietaisai, 
kuriems nereikalinga speciali priežiūra. Deguonies koncentratoriai gali būti stacionarūs – jungiami į elektros tinklą, 
arba mobilūs – veikiantys nuo įkraunamos baterijos.
Deguonis dažniausiai tiekiamas per nosies kaniulę. Deguonies terapijos metu ligonis užsidėjęs nosies kaniulę gali 
valgyti, kalbėti, kosėti ir kt. Esant nosies obstrukcijai, kvėpuojant tik per burną, naudojamos veido kaukės.

Deguonies terapijai

Deguonies terapija arba oksigenoterapija – deguonies tiekimas ligoniams su ūminėmis ar lėtinėmis širdies ir plaučių 
ligomis, kurios sukelia kraujo įsotinimo deguonimi sumažėjimą (hipoksemiją) ir pasireiškia pasikartojančiu ar nuolatiniu 
dusuliu.
Indikacijos:
Lėtinė obstrukcinė plaučių astma (LOPL), lėtinė astma, cistinė fibrozė, plaučių arterijų hipertenzija, miego apnėja, 
nervų, raumenų ar krūtinės ląstos ligos, širdies nepakankamumas, edema.
Deguonies terapijai naudojami prietaisai – deguonies koncentratoriai INVACARE, kurie koncentruoja deguonį iš oro. 
Papildomai nereikia naudoti suspausto deguonies balionų. Deguonies koncentratoriai yra patikimi ir patogūs prietaisai, 
kuriems nereikalinga speciali priežiūra. Deguonies koncentratoriai gali būti stacionarūs – jungiami į elektros tinklą, 
arba mobilūs – veikiantys nuo įkraunamos baterijos.
Deguonis dažniausiai tiekiamas per nosies kaniulę. Deguonies terapijos metu ligonis užsidėjęs nosies kaniulę gali 
valgyti, kalbėti, kosėti ir kt. Esant nosies obstrukcijai, kvėpuojant tik per burną, naudojamos veido kaukės.

Deguonies terapijai
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Art. nr. 1521652-IRC5PO2

Skirtas ilgą laiką gydyti deguonimi namuose ar gydymo 
įstaigoje. Ypač tylaus veikimo – mažiausio triukšmo 
lygio prietaisas rinkoje, taupiai naudojantis elektros 
energiją. Šiame deguonies koncentratoriuje naudojama 
molekulinio filtro ir kintančio slėgio absorbcijos 
technologija deguonies dujoms išgauti. Patekęs į 
prietaisą, aplinkos oras filtruojamas ir suslegiamas. 
Tuomet šis suslėgtas oras nukreipiamas į azotą 
sugeriančius filtrus. Filtre gaunamas koncentruotas 
deguonis nukreipiamas į deguonies talpyklą, iš kurios jis 
tiekiamas ligoniui. Šios technologijos dėka nereikia 
papildomai naudoti jokių suspausto deguonies balionų. 
Su integruota rankena korpuse ir 4 ratukais lengvai 
transportuoti aparatą. Paprastas naudojimas. Galima 
naudoti su deguonies balionų pripildymo kompresoriumi 
HomeFill II.
Techninės charakteristikos:
• Deguonies koncentracijos lygis: 87 – 96 proc.
• Deguonies srauto kitimo ribos: 0,5 – 5 L/min.
• Slėgis: 34,5 kPa ± 10 proc.
• Triukšmo lygis: < 37 dBA. Mažiausias rinkoje!
• Vidutinis galios suvartojimas: 300 W, 280 W esant ≤ 3 
L/min. Taupus elektros energijos naudojimas!
• Maitinimo tinklas: 230 V ± 10 proc., 50 Hz.
• Apsauga nuo per didelio deguonies slėgio sistemoje: 
apsauga pradeda veikti esant 241 kPa ± 10 proc.
• Filtrai: vidinis, išėjimo HEPA ir kompresoriaus įėjimo 
filtrai.
Saugos funkcijos:
• Didelės srovės arba viršįtampių apsauga.
• Kompresoriaus atsijungimas esant didelei 
temperatūrai. 
• Perspėjimas dėl didelio spaudimo, kompresoriaus 
atsijungimas.
• Perspėjimas dėl mažo spaudimo, kompresoriaus 
atsijungimas.
• Maitinimo netekimo perspėjimas.
• Galimo deguonies žarnelių užsikimšimo pavojaus 
signalas.
• Trijų lygių deguonies koncentracijos indikatorius.

Deguonies koncentratorius INVACARE 
Perfect O2

Deguonies koncentratoriaus NUOMA 48 Eur/mėn. arba
nemokamai, jei turite Valstybinių ligonių kasų (VLK)

kompensaciją nemokamam gydymui deguonimi.
Daugiau informacijos: www.DeguoniesAparatai.lt

arba 8 696 83247. Nemokama linija visoje Lietuvoje 8 800 00899.

Išmatavimai: ilgis 38 cm, plotis 30,5 cm, aukštis 58,5 cm.
Svoris: 20,5 kg.
Naudojimo aukštis: maks. 2500 metrai virš jūros lygio.
Medicininis gaminys, pažymėtas CE ženklu, atitinka 
ISO8359.
Komplekte yra veido kaukė ir nosies kaniulė deguonies 
terapijai, plastikinė talpa distiliuotam vandeniui ir 
naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
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Art. nr. IRC9LXO2AWQ-DE

Skirtas ligoniams, kuriems reikalingas didelis deguonies 
srautas (iki 9 l/min).
Patogus ir saugus prietaisas deguonies terapijai. Kon- 
centratorius ima orą iš aplinkos ir koncentruoja deguonį, 
todėl nereikia jokių suspausto deguonies balionų.
Užtikrina optimalią deguonies koncentraciją, minimalią 
techninę priežiūrą ir tylų veikimą. Turi įspėjamuosius 
garsinius ir spalvinius signalus. 
Su integruota rankena korpuse ir 4 ratukais lengvai 
transportuoti aparatą. Paprastas naudojimas. Galima 
naudoti su deguonies balionų pripildymo kompresoriumi 
HomeFill II.
Techninės charakteristikos:
Reguliuojamas deguonies srovės greitis: 1-9 l/min.
Deguonies koncentracija: 87-96 proc.
Slėgis: 62 kPa.
Triukšmo lygis: < 47 dB (A).
Jungimas į elektros tinklą: 230 V, 50-60 Hz.
Elektros energijos suvartojimas: 475 W.
Išmatavimai: plotis 46,7 cm, gylis 36,5 cm, aukštis 67 cm.
Svoris: 24 kg.
Naudojimo aukštis: maks. 1230 metrai virš jūros lygio.
Medicininis gaminys, pažymėtas CE ženklu, atitinka 
ISO8359.
Komplekte yra veido kaukė ir nosies kaniulė deguonies 
terapijai, plastikinė talpa distiliuotam vandeniui ir 
naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

Deguonies koncentratorius INVACARE 
Platinum 9



Art. nr. IOH200AW-DE

Skirtas pripildyti balioną suspaustu ambulatoriniu 
deguonimi.
Balioną suspaustu deguonimi patogu ir saugu pripildyti 
namuose. Su lengvu suspausto oro balionu ligonis turi 
daugiau judėjimo laisvės, gali nevaržomai užsiimti savo 
kasdiene veikla.
Didžiausias šios sistemos privalumas – neribojamas 
ambulatorinio deguonies kiekis, nes balionas suspaustu 
deguonimi pripildomas per deguonies koncentratorių, 
kuris iš aplinkos imamą orą koncentruoja į deguonį. Tai 
ypač patogu, taupo pinigus ir laiką. Pripildytą deguonies 
balioną, galima įsidėti į lengvą krepšį ir neštis su savimi.
Kompresoriaus Homefill II techninės charakteristikos:
Deguonies koncentracija: > 90 proc. Jungimas į elektros 
tinklą: 230 V, 50-60 Hz. Elektros energijos suvartojimas: 
175 W. Išmatavimai: plotis 40 cm, gylis 51,5 cm, aukštis 
38 cm. Svoris: 15 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Art. nr. 1510861 – 1 l deguonies balionas (su 
konserveriu, t.y. deguonies srautas pagal poreikį)
Art. nr. 1510864 – 1,7 l deguonies balionas (su 
konserveriu, t.y. deguonies srautas pagal poreikį)
Art. nr. 1513507 – 1,7 l deguonies balionas 
(nepertraukiamas deguonies srautas)
Art. nr. 1514281 – krepšys 1 l deguonies balionui
Art. nr. HF2PC9BAG – krepšys 1,7 l deguonies balionui
Art. nr. IOH260 – lentyna kompresoriui pastatyti ant 
koncentratoriaus

Deguonies balionų pripildymo kompreso-
rius INVACARE Homefill II
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„OxyLock“ mova 
leidžia greitai, saugiai 
ir lengvai prijungti 
deguonies balioną 
prie deguonies 
pripildymo kompreso-
riaus. Kai deguonies 
balionas pilnai 
pripildytas, kompre-
sorius automatiškai 
išsijungia.

Deguonies balionas 
turi įdiegtą regulia-
torių ir konserverį, 
kuris leidžia pasirinkti 
pageidaujamą 
deguonies srautą, nuo 
1 iki 5 l/min.
Su apsauginiu 
dangteliu ir 
autonominiu 
matuokliu.

Lengvi deguonies 
balionai iš aliuminio, 1 
litro ir 1,7 litrų tūrio, su 
skirtingais deguonies 
srauto tiekimo 
režimais: pastoviu 
arba pulsiniu, kai 
įkvepiama (su 
konserveriu).

Deguonies balionų techninės charakteristikos:

Deguonies baliono su konserveriu veikimas valandomis:

Deguonies srovės greitis, l/min Nepertraukiamas deguo-
nies srautas (2 l/min) Pripildymo laikas

1 val. 20 min.

2 val. 05 min.

1 val. 20 min.

2 val. 05 min.

54321

3,03,64,55,99,3

4,75,66,99,114,9

1 l balionas
Baterijos veikimo trukmė (val.)

1,7 l balionas
Baterijos veikimo trukmė (val.)

Deguonies baliono su pastoviu deguonies srautu veikimas valandomis:
Deguonies
srovės
greitis,
l/min
1,7 l
balionas
Baterijos
veikimo
trukmė 

0,25

16 val.

0,5

8 val.

0,75

5 val.
20 min.

1,0

4 val.

1,5

2 val.
40 min.

2,0

2 val.

2,5

1 val.
30 min.

3

1 val. 
20 min.

4

1 val.

5

50 min.

6

40 min.

Pripildymo
laikas

2 val.
05 min.

Pilną deguonies balionų pripildymo sistemą sudaro:

Deguonies balionų pripildymo
kompresorius INVACARE

Homefill II

Deguonies koncentratorius
INVACARE Perfect O2

arba Platinum 9
Deguonies balionas 1 litro

arba 1,7 litrų tūrio
Deguonies balionų
pripildymo sistema



Art. nr. 1.533.371

Koncentratorius ima orą iš aplinkos ir koncentruoja 
deguonį, todėl nereikia jokių suspausto deguonies 
balionų. Užtikrina optimalią deguonies koncentraciją, 
minimalią techninę priežiūrą, ypač tylų veikimą ir mažą 
elektros energijos suvartojimą. Turi įspėjamuosius 
garsinius ir spalvinius signalus. Su integruota rankena 
korpuse ir vežimėliu lengvai transportuoti aparatą. 
Paprastas naudojimas.
Du deguonies srauto tiekimo režimai:
1. Pastovus.
2. Pulsinis. Sensi-Puls deguonies tiekimo technologijos, 
kuri užtikrina greitą ir patikimą deguonies tiekimą 
pirmojoje įkvėpimo fazėje, t.y. deguonis tiekiamas tik 
įkvepiant. Aparatas automatiškai persijungia į pastovaus 
deguonies tiekimo režimą, jei nebejuntamos žmogaus 
kvėpavimo pastangos.
Veikia nuo trijų maitinimo šaltinių: elektros tinklo, 
automobilio maitinimo šaltinio ir su įkraunama baterija.
Techninės charakteristikos:
• Reguliuojamas deguonies srovės greitis: iki 2 l/min 
prijungus prie automobilio maitinimo šaltinio iki 3 l/min 
prijungus prie elektros tinklo arba su įkraunama baterija.
• Deguonies koncentracija: 87-96 proc.
• Maksimalus slėgis: 12 psig.
• Triukšmo lygis: < 40 dB (A).
• Jungimas į elektros tinklą: 100-240 VAC, 50-60 Hz.
• Jungiamas į automobilio maitinimo šaltinį: 11-16 VDC.
• Elektros energijos suvartojimas: 135 W.
• Išmatavimai: plotis 28 cm, gylis 20 cm, aukštis 42 cm.
• Svoris: 9 kg (be vežimėlio).
Patvirtinta FAA (Federalinės aviacijos asociacijos).
Naudojimo aukštis: maks. 3046 metrai virš jūros lygio.

Portatyvus deguonies koncentratorius 
INVACARE SOLO2

Deguonies srovės
greitis (l/min)

Minutinis tūris (cm3)

Baterijos veikimo
trukmė (val.)

5

2000

2,5

Deguonies srovės
greitis (l/min)

Baterijos veikimo
trukmė (val.)

3

1,5

Pulsinis deguonies tiekimas su Sensi-Pulse deguonies tiekimo technologija:

1 2 3 4

400 800 1200 1600

4,5 3,5 3 2,5

Pastovus deguonies tiekimas:

0,5 1 1,5 2 2,5

4,5 3,5 3 2,5 2

Komplekte yra kaukė ir nosinė kaniulė deguonies terapijai, vežimėlis su reguliuojamo ilgio sustumiama rankena, 
baterijų komplektas, AC/DC laidai, DC/DC automobilinis jungiklis ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba.
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Art. nr. 771128

Su 2,05 m ilgio elastingu vamzdeliu.

Deguonies koncentratorių priedai

Nosies kaniulė deguonies terapijai

Art. nr. 771163

Su 2,1 m ilgio elastingu vamzdeliu.

Veido kaukė deguonies terapijai

Art. nr. M4250 – ilgis 7,5 m
Art. nr. M1522 – ilgis 15 m

Prailginimo vamzdelis deguonies terapijai. Ilgis 7,5 m 
arba 15 m.

Deguonies vamzdelis

Art. nr. 771508

Plastikinė talpa vandeniui laikyti, naudojama 
deguonies terapijai kartu su deguonies 
koncentratoriumi. Drėkina, apsaugo nosies gleivinę 
nuo išdžiūvimo.

Drėkintuvas

Pulsoksimetras ant piršto SH01002

Art. nr. SH01002

Išmatuoja pulsą ir arterinio kraujo įsotinimą 
deguonimi (SpO2). Patogus, saugus ir higieniškas 
naudoti, nes veikia neinvaziniu būdu. Žmonėms, 
sergantiems kvėpavimo ir širdies ligomis, būtina 
nuolat stebėti deguonies įsotinimo lygį arteriniame 
kraujyje ir, pagal poreikį, naudoti deguonies terapiją.
Matavimo metu pulsoksimetras uždedamas ant 
piršto. Pulsoksimetro veikimo principas pagrįstas 
šviesos sugertimi audiniuose, kur ją skaido veninio ar 
arterinio kraujo hemoglobinas. Pulsas bei kraujo 
įsotinimo deguonimi procentas matomas aparato 
ekranėlyje. Rezultatas gaunamas po kelių minučių. 
Techninės charakteristikos: dydis: 57 x 34 x 30,9 mm.
Svoris: 50 g (su maitinimo elementais). Ekrano tipas: 
OLED, 2 spalvų. Galia: du AAA alkalino maitinimo 
elementai. 
Rinkinyje yra dirželis ant kaklo.
Atitinka IEC60601-1-2 standartą. Medicinos prietaiso 
klasė II.
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Inhaliacijų puodukas

Art. nr. 32500000

Plastikinis, dviejų dalių, anatomiškai išformuotas. Galima 
sterilizuoti iki 130°C.

Kompresorinis inhaliatorius
INVACARE Stratos Pro

Art. nr. 1509878

Patentuotas, vieno bloko aukšto slėgio kompresorius 
sukurtas taip, kad būtų išvengta srauto nuostolių ir 
sustiprintas sistemos efektyvumas. Inhaliatorius 
išpurškia 2 ml 0,9 proc. NaCl per apytiksliai tris minutes. 
Inhaliacijų vožtuvas aktyvuojamas net ir esant 
minimaliam įkvėpimui, todėl kompresorinis inhaliatorius 
Stratos Pro tinka ir vaikams. Skirtas  naudoti namuose ir 
ligoninėje.
Techninės charakteristikos:
Inhaliatorius:
Vieno bloko kompresorius užtikrina efektyvų 
nepertraukiamą purškimą ir trumpesnes inhaliacijas.
• Purškimo greitis (purkštuvo aerozolio išeiga):
0,55 ml/min vidutiniškai.
• Skaidomų dalelių dydis (MMAD): 4,25 μm.
• Dydis: plotis 17,2 cm, gylis 17,3 cm, aukštis 10,1 cm.
• Svoris 1,7 kg.
• Elektros maitinimas: 230 V, 50Hz.
Vaistų purkštuvas su integruota talpa vaistams: 
Liekamasis tūris sumažintas iki 0,5 ml.
Apsauginis įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvas sumažina 
vaistų praradimą.
Sužymėta, lengvai įskaitoma skalė iki 15 ml.
Galima sterilizuoti verdančiame vandenyje, valyti 
dezinfekuojančiu skysčiu ir autoklavuoti.
Komplekte:
kompresorinis inhaliatorius su korpuse integruota 
rankena, vaistų purkštuvas su integruota talpa vaistams ir 
kandikliu su apsauginiu vožtuvu, sujungimo vamzdelis, 
transportavimo krepšys.



Kvėpavimo raumenų treniruokliai

Žmogus turi 12 kvėpavimo raumenų grupių, kurios, kaip ir kiti raumenys, gali būti treniruojamos. Norint padidinti jų 
stiprumą ir ištvermę, reikia naudoti tinkamus kvėpavimo raumenų treniruoklius. Kvėpavimo reabilitacija padeda 
atsikratyti kvėpavimo sistemos sutrikimų, susijusių su dusuliu, taip pat mažina ligos sukeltą nepilnavertiškumo 
kompleksą ir didina žmogaus gyvenimo kokybę.
Kvėpavimo raumenų treniravimas yra naudojamas reabilitacijai po krūtinės ląstos ar pilvo srities operacijų, 
kenčiantiems nuo kvėpavimo sutrikimų pooperaciniu periodu, rekomenduojamas sergantiems LOPL (lėtinėmis 
obstrukcinėmis plaučių ligomis) arba kitomis ligomis, kai kvėpavimo raumenys yra silpni, esant krūtinės srities 
sutrikimams ir neįprastai dideliam poreikiui kvėpuoti fizinių pratimų metu.
Kvėpavimo raumenų treniravimas gali būti pradedamas dar ligoninėje ir tęsiamas namuose, konsultuojantis su 
gydytoju.

Art. nr. 1510001002

Skirtas treniruoti pagalbinius įkvėpimo raumenis. 
Rekomenduojamas naudoti prieš ir po krūtinės ir pilvo 
srities operacijų, kuomet sunku giliai įkvėpti. Atliekant 
gilų įkvėpimą, plaučių alveolės išsiplečia, pacientas 
greitai atgauna įprastą kvėpavimą, sumažėja tikimybė 
susirgti plaučių atelektaze, uždegimu.  Prietaisas leidžia 
pacientui pačiam įvertinti kvėpavimo srautą. Tinkamas 
higienos sąlygas užtikrina poliuretano filtras, taip pat 
lengvai plaunamas polipropileno korpusas. Lankstus 
vamzdelis ir kandiklis pagaminti iš polietileno.
Vamzdelio ilgis 280 mm, svoris 128 g. Gaminio klasė I, 
pažymėtas CE.
Naudojimas
Vadovaudamasis gydytojo ar terapeuto nurodymais, 
pacientas turi giliai įkvėpti, pakelti 2 arba 3 kamuoliukus 
ir išlaikyti juos ore 2 – 3 sekundes. Paskui ištraukti 
kandiklį iš burnos ir iškvėpti orą pro nosį. Pratimą kartoti 
kelis kartus.
Komplektacija:
treniruoklio pagrindas, 3 skaidrios tarpusavyje sujungtos 
cilindro formos talpos (600, 900, 1200 cm3/s), 3 skirtingų 
spalvų ir skersmens kamuoliukai, filtras, lankstus 
vamzdelis ir kandiklis.

Įkvėpimo (plaučių) treniruoklis
Respiprogram

Kvėpavimo raumenų treniruokliai su
tūrio matuokle RESPIVOL
Skirti kasdien treniruoti kvėpavimo raumenis palaikant 
maksimalų įkvėpimą. Pratimų kartojimas padeda 
sustiprinti kvėpavimo raumenis ir padidina kvėpavimo 
parametrus. Skirti tiems, kam atlikti kvėpavimo pratimus 
su treniruokliu Respiprogram yra per lengva ir reikia 
sudėtingesnio kvėpavimo (plaučių) raumenų 
treniruoklio. RESPIVOL treniruoklius gali naudoti 
turintys sunkių kvėpavimo sutrikimų arba atsigaunant 
po širdies operacijų, nes šis prietaisas nesukelia 
nuovargio, hiperventiliacijos. 
RESPIVOL treniruokliai turi žymeklius, kuriuos 
naudojant galima lengvai sekti ir registruoti progresą. 
Treniruokliai pagaminti iš polietileno ir poliuretano, kurio 
sudėtyje nėra latekso ir PVC. Ergonomiškas dizainas ir 
patogios rankenos padaro prietaisą lengvą naudoti. 
Filtras ir prietaisas yra plaunami ir dezinfekuojami - tai 
užtikrina prietaiso higieną.
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Naudojimas
Vadovaudamasis gydytojo ar terapeuto nurodymais, 
pacientas turi giliai įkvėpti ir kairėje cilindro formos 
talpoje esantį kamuoliuką pakelti į skaidrų langelį tarp 
dviejų žymų. Tuomet sulaikyti kvėpavimą ir pasižiūrėti iki 
kokio lygio pakilo kamuoliukas, esantis dešiniojoje 
cilindro formos  talpoje. Ištraukti kandiklį iš burnos ir 
iškvėpti orą pro nosį. Pratimą kartoti kelis kartus. 
Nepamiršti žymekliu užfiksuoti pasiektą rezultatą, kuris 
bus tuo geresnis, kuo aukščiau pakils kamuoliukas 
dešinėje talpoje, kol kamuoliukas bus išlaikomas 
skaidriame langelyje kairėje talpoje.
Komplektacija:
plaunamas išorinis filtras, vamzdelis su kandikliu ir 2 
cilindro formos talpos.
Galimi du RESPIVOL modeliai: Respivol Soft 2500 ir 
Respivol 5000.

Art. nr. 1510007102

Skirtas vaikams ir suaugusiems, turintiems mažą 
įkvepiamą tūrį, kuris, naudojant šį prietaisą, grąžinamas 
prie įprastos reikšmės.
Tūris 2500 ml. Dydis: 220 x 70 x 192 mm. Vamzdelio ilgis 
280 mm. Svoris 238 g. Mėlynas. Gaminio klasė I, 
pažymėtas CE.

Iškvėpimo (plaučių) treniruoklis Respilift

Art. nr. 1510008001 – be kandiklio
Art. nr. 1510008002 – su kandikliu

Tai kvėpavimo treniruoklis, kurį naudojant iškvėpimas 
atliekamas su nedideliu pasipriešinimu (10 cm H2O). 
Treniruoklis gali būti naudojamas vienas, kaip vožtuvas, 
skirtas stiprinti iškvėpimo raumenis, arba gali būti 
kombinuojamas kartu su treniruokliais Respiprogram 
arba Respivol. Tokiu būdu žmogus gali kvėpuoti 
neišsiimdamas kandiklio iš burnos, vienu metu 
treniruodamas įkvėpimo ir iškvėpimo raumenų grupes.
Kaip ir kiti kvėpavimo treniruokliai, Respilift gali būti 
išardomas ir lengvai dezinfekuojamas. Jis turi sužymėtą 
skalę, kuri padeda įvertinti maksimalų iškvėpimo tūrį ir 
kasdienį progresą. 
Pagamintas iš butadieno stireno kopolimero, PU ir PE, 
sudėtyje nėra latekso.  Svoris 14 gramų su kandikliu. 
Gaminio klasė I, pažymėtas CE.

Kvėpavimo treniruoklis su tūrio matuokle
Respivol Soft 2500

Art. nr. 1510007202

Skirtas sergantiems lėtinėmis obstrukcinėmis plaučių 
ligomis žmonėms, kurie gali įkvėpti didesnį oro tūrį.
Tūris 5000 ml. Dydis: 220 x 70 x 192 mm. Vamzdelio ilgis 
280 mm. Svoris 238 g. Žalias. Gaminio klasė I, pažymėtas CE.

Kvėpavimo treniruoklis su tūrio matuokle
Respivol 5000
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Art. nr. P105(XX)

Oro impulsų generatorius. LCD ekranas, lengvas 
valdymas
Trys terapijos režimai: 
1.   Pastovus, kai visa terapijos sesija atliekama vienodais 
dažnio, spaudimo ir trukmės nustatymais.
2. Stiprėjantis (kylantis), kai maksimalus nustatytas 
dažnis ir spaudimas pasiekiamas palaipsniui, t.y. per tam 
tikrą nustatytą laiko intervalą, o ne iš karto pradėjus 
terapijos sesiją. Tokiu būdu pacientas apsaugomas nuo 
pernelyg stiprios ir staigios terapijos sesijos pradžios.
3. Programa su nustatytomis pauzėmis atsikosėti, kai 
pasiekiamas atsikosėjimui skirtas laikas, programa 
sustoja, įsijungia pauzė, sumažinamas oro spaudimas 
liemenėje, kad būtų galima giliai įkvėpti, ir pacientas turi 
atsikosėti. Kai atsikosėjimui skirta pauzė baigiasi, 
liemenė vėl pripildoma oro ir toliau tęsiama krūtinės 
ląstos vibracija.
Galimybė nustatyti šiuos terapijos parametrus: dažnį, 
suspaudimo stiprumą ir terapijos sesijos trukmę. Dažnis 
(Hz): nuo 5 iki 20 ciklų per sekundę. Spaudimo 
stiprumas: nuo 1 iki 10. Terapijos sesijos trukmė 
(laikmatis): 1-60 minučių. Galimybė sustabdyti terapijos 
sesiją - pauzės mygtukas. Pauzės metu išlieka nustatyti 
terapijos parametrai, iš liemenės išleidžiamas oras. 
Galimybė nutraukti terapijos sesiją anksčiau laiko. 
Kalbos: anglų ir ispanų. Svoris 8 kg. Dydis: 24,1 x 24,1 x 33 
cm.
Standartinėje komplektacijoje:
oro impulsų generatorius, 2 lankstūs oro vamzdeliai, 
nuotolinio valdymo pultelis (kriaušės tipo), maitinimo 
laidas, krepšys transportuoti su dviem ratukais ir 
ištraukiama rankena, naudojimo instrukcija lietuvių k.
Liemenė užsakoma papildomai. Užsakant reikia 
nurodyti modelį, dydį ir spalvą.

Hill-rom kvėpavimo takų išvalymo
sistema The VEST 105

Kvėpavimo takų išvalymo terapijai

Kvėpavimo takų išvalymo terapija taikoma, kai yra nepakankama kvėpavimo takų valymosi funkcija dėl sutrikusios 
ventiliacijos ir (arba) dujų apykaitos; sekreto susilaikymas dėl sutrikusios ventiliacijos ir (arba) dujų apykaitos; 
neefektyvus kosulys ar sekreto valymasis dėl judėjimo stokos, prastos būklės arba raumenų silpnumo. Kai liaukų 
sekretas (gleivės) tampa tąsus, lipnus, klampus, jis lengvai užkemša įvairių, ypač mažesnio diametro, organų, 
dažniausiai plaučių ir kasos, latakus.
Indikacijos: bronchitas, cistinė fibrozė (CF), lėtinė obstrukcinė plaučių liga (LOPL), cerebrinis paralyžius (CP), 
pooperacinis laikotarpis, raumenų distrofija (MD), pirminė ciliarinė diskinezija (PCD), plaučių transplantacija, stuburo 
traumos, kvadriplegija, spinalinė raumenų atrofija (SRA) ir kt.
Kvėpavimo takų išvalymo terapijai naudojamos kvėpavimo takų išvalymo sistemos Hill-rom The VEST. Sistemą 
sudaro liemenė dvejais lanksčiais oro vamzdeliais jungiama prie generatoriaus, kuris paduoda suspaustą orą į 
liemenėje esančias oro kameras ir sukuria pulsaciją, t.y. švelniai suspaudžia ir atleidžia krūtinės ląstą 25 kartus per 
sekundę. Liemenė masažuoja krūtinės ląstą aukšto dažnio virpesiais (vibracija) ir tokiu būdu išjudindamas sekretas 
(gleivės), kuris yra nuvalomos nuo bronchų sienelių, surenkamas ir pernešamas iš giliųjų kvėpavimo takų į paviršinius, 
iš kur yra lengviau pašalinamas atsiurbimo metu arba tiesiog kosint. Įprasta terapijos trukmė 15-20 minučių. 
Kvėpavimo takų išvalymo terapija yra efektyvus ir lengvai prieinamas būdas. Skirtingai nuo rankinės krūtinės 
perkusijos terapijos (CPT), šiam gydymui nėra reikalinga speciali vieta ir kvėpavimo būdas. Pačią terapiją nesudėtinga 
atlikti, ji yra neskausminga, ją lengvai toleruoja ir netgi mėgsta vaikai, generatorius yra lengvai valdomas, portatyvus. 
Terapiją galima atlikti sėdimoje arba gulimoje padėtyje. Liemenė gali būti naudojama tiek vaikams, tiek suaugusiems: 
galima rinktis iš įvairių dydžių ir spalvų.
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Art. nr. P205

Oro impulsų generatorius. LCD ekranas, lengvas 
valdymas
Trys terapijos režimai: 
1.  Pastovus, kai visa terapijos sesija atliekama vienodais 
dažnio, spaudimo ir trukmės nustatymais.
2. Stiprėjantis (kylantis), kai maksimalus nustatytas 
dažnis ir spaudimas pasiekiamas palaipsniui, t.y. per tam 
tikrą nustatytą laiko intervalą, o ne iš karto pradėjus 
terapijos sesiją. Tokiu būdu pacientas apsaugomas nuo 
pernelyg stiprios ir staigios terapijos sesijos pradžios.
3.  Programa su nustatytomis pauzėmis atsikosėti, kai 
pasiekiamas atsikosėjimui skirtas laikas, programa 
sustoja, įsijungia pauzė, sumažinamas oro spaudimas 
liemenėje, kad būtų galima giliai įkvėpti, ir pacientas turi 
atsikosėti. Kai atsikosėjimui skirta pauzė baigiasi, 
liemenė vėl pripildoma oro ir toliau tęsiama krūtinės 
ląstos vibracija.
Galimybė nustatyti šiuos terapijos parametrus: dažnį, 
suspaudimo stiprumą ir terapijos sesijos trukmę. Dažnis 
(Hz): nuo 5 iki 20 ciklų per sekundę. Spaudimo 
stiprumas: nuo 1 iki 10. Terapijos sesijos trukmė 
(laikmatis): 1-60 minučių.
Galimybė išsaugoti vartotojo programas. Galimybė 
sustabdyti terapijos sesiją - pauzės mygtukas. Pauzės 
metu išlieka nustatyti terapijos parametrai, iš liemenės 
išleidžiamas oras.
Galimybė nutraukti terapijos sesiją anksčiau laiko.
Kalbos: anglų ir ispanų. Svoris 8 kg. Dydis: 24,1 x 24,1 x 33 
cm. Reguliuojamo aukščio stovas ant 4 ratukų: 73,6 – 99,1 
cm.
Standartinėje komplektacijoje:
oro impulsų generatorius, 2 lankstūs oro vamzdeliai,
nuotolinio valdymo pultelis (kriaušės tipo), reguliuojamo 
aukščio stovas ant 4 ratukų, maitinimo laidas, krepšys 
transportuoti su dviem ratukais ir ištraukiama rankena,
naudojimo instrukcija lietuvių k.
Liemenė užsakoma papildomai. Užsakant reikia 
nurodyti modelį, dydį ir spalvą.

Hill-rom kvėpavimo takų išvalymo
sistema The VEST 205
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Skirta naudoti vienam pacientui intensyvios slaugos ir 
terapijos skyriuose, kad neplistų bakterijos.
Dydžiai VAIKAMS:
M (58-69 cm) - art. nr. P300200000
L (69-79 cm) - art. nr. P300205000
Dydžiai SUAUGUSIEMS:
XS Slim (69-79 cm) - art. nr. P300208000
S (79-91 cm) - art. nr. P300210000
M (91-114 cm) - art. nr. P300215000
L (114-132 cm) - art. nr. P300220000

Liemenė, vienkartinio naudojimo

Pripučiama tik priekinė liemenės dalis.
Dydžiai:
S (71-89 cm) - art. nr. P300230000
M (89-117 cm) - art. nr. P300231000
L (117-155 cm) - art. nr. P300232000
XL (155-170 cm) - art. nr. P300233000

Krūtinės liemenė, daugkartinio naudojimo

Liemenė lengvai ir greitai uždedama ir užsegama trimis 
lengvomis sagtimis.
Liemenės vidus: 3D audimo tinklelio pamušalas 
pralaidus orui. Liemenės išorė: audinys dengtas DuPont 
™ Teflon ™ medžiaga, kuri apsaugo audinio pluoštą nuo 
dėmių ir purvo įgėrimo į audinį.
Galima skalbti skalbyklėje ir džiovinti skalbinių 
džiovyklėje.
Galimos spalvos: juoda, mėlyna, rožinė, violetinė, 
militaristinė.

Krūtinės liemenė, daugkartinio naudojimo

Dydžiai VAIKAMS:
S - 48-58 cm
M - 58-60 cm
L - 69-79 cm

Dydžiai SUAUGUSIEMS:
XS - 69-79 cm
S - 79-91 cm
M - 91-114 cm
L - 114 -132 cm

Skirtas naudoti vienam pacientui intensyvios slaugos ir 
terapijos skyriuose, kad neplistų bakterijos. Lengvai 
uždedamas ir nuimamas, ypač patogus gulintiems 
ligoniams.
Dydžiai:
XS (48-58 cm) - art. nr. P300629000
S (58-84 cm) - art. nr. P300630000
M (84-109 cm) - art. nr. P300631000
L (109-134 cm) - art. nr. P300632000
XL (134-170 cm) - art. nr. P300633000
XXL (170-191 cm) - art. nr. P300634000

Krūtinės ląstą apjuosiantis diržas,
vienkartinio naudojimo



MAŽOJO DUBENS SRITIES LIGŲ
DIAGNOSTIKAI, PROFILAKTIKAI

IR GYDYMUI
Neinvazinis šlapimo kiekio pūslėje matuoklis

Priemonės dubens dugno sveikatai palaikyti

Šlapimui nepralaidžios paklodės
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Portatyvus ir lengvas, vos 300 gramų sveriantis, patogus 
naudoti prietaisas, kuris neinaviziniu būdu matuoja 
šlapimo kiekį šlapimo pūslėje. Priešingai nei 
kateterizacija, kuri ne tik fiziškai ir psichiškai traumuoja 
pacientą, bet ir yra dažniausia šlapimo pūslės uždegimų 
priežastis, neinvazinis šlapimo kiekio matavimas yra 
saugus ir efektyvus būdas diagnozuoti, suvaldyti ir gydyti 
šlapimo ištekėjimo disfunkciją: šlapimo sulaikymą, 
šlapimo nelaikymą ir šlapimo takų infekcijas. 
Prietaisas veikia nuo įkraunamos baterijos. Matavimas 
atliekamas greitai, pateikiami tikslūs matavimo 
rezultatai.
Prietaiso veikimo principas
Prietaiso pagrindas – unikali ultragarso technologija 
VMODE®. Prietaisą reikia pridėti prie pilvo apačios virš 
šlapimo pūslės, paspausti skenavimo mygtuką, kad būtų 
pradėtas matavimas. Per kelias sekundes prietaise 
įdiegtas mikroprocesorius suskaičiuoja ir prietaiso 
ekrane parodo šlapimo pūslėje esantį šlapimo kiekį 
mililitrais.
Norint optimizuoti prietaiso BladderScan darbą, galima 
internetu jungtis prie gamintojo programos ScanPoint, 
ir peržiūrėti paciento tyrimo ultragarsines nuotraukas, 
išsaugoti ir atspausdinti tyrimo rezultatus. Veikia 
ScanPoint prietaiso kalibravimo ir techninio 
aptarnavimo programa. Programai nustačius 
gamyklinius prietaiso gedimus, gamintojas jį pakeičia 
nauju.
Prietaiso privalumai:
1. Matuoja šlapimo kiekį pūslėje neinvaziniu būdu, todėl 
pacientas apsaugomas nuo nereikalingo 
kateterizavimo.
2. Sumažėja šlapimo infekcijos pavojus. Nustatyta, kad 
apie 40 proc. visų hospitalinių infekcijų sudaro šlapimo 
pūslės infekcija, o 80 proc. jų sukelia kateterizacija. 
3. Sumažina gydymo išlaidas. Dėl šlapimo takų 
infekcijos pacientas ilgiau guli ligoninėje, brangsta jo 
gydymas. Neretai šlapimo takų infekcija sunkiai gydoma 
ir tam reikia brangių antibiotikų, kurie gali sukelti 
nepageidaujamą šalutinį poveikį sveikatai.
4. Pacientams nebereikia kęsti fizinio skausmo ir 
diskomforto atliekant kateterizaciją. 
5. Šlapimo matavimo procedūra užima nedaug laiko. 
Prietaiso ekrane mažiau nei per 5 s pateikiami tikslūs ir 
patikimi rezultatai.
6. Patogu ir lengva naudotis - medicinos personalas 
išmoksta per 5–10 minučių.

Neinvazinis šlapimo kiekio pūslėje
matuoklis BladderScan BVI 6100
Art. nr. 0270-0229
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Atskiras matuoklio modelis kūdikiams ir vaikams

Prietaiso pritaikymo sritys
BladderScan BVI 6100 gali padėti diagnozuoti ir gydyti 
prostatos uždegimą, prasidedančią prostatos 
hiperplaziją, šlapimo pūslės obstrukciją, pooperacinę 
obstrukciją ir daug kitų šlapimo pūslės ligų, kurioms 
būdingas liekamasis šlapimas, todėl BladderScan plačiai 
naudojamas intensyviosios terapijos, urologijos, 
ginekologijos, neurologijos, geriatrijos, pediatrijos ir 
kituose skyriuose. Neurologinėmis ligomis sergantiems 
pacientams šiuo prietaisu galima lengviau nustatyti 
šlapinimosi sutrikimo tipą. Remiantis jo rodmenimis, 
lengviau parinkti tinkamą gydymo ir priežiūros taktiką. 
Techninės charakteristikos
Baterija:
• 3.8v ličio jonų įkraunama baterija.
• Rodomas baterijos energijos lygis.
• Pilnai įkrauta baterija prietaisas veikia 6 valandas 
nepertraukiamu režimu arba galima atlikti 100 
matavimų.  
Ultragarso parametrai:
• Maksimalus ultragarso poveikio intensyvumas pikinis 
erdvėje, vidutinis laike: 1,04 mW/cm2.
• Maksimalus ultragarso poveikio intensyvumas pikinis 
erdvėje, pikinis laike: 65,0 W/cm2.
• Maksimalus mechaninis indeksas (MI): 0,925.
• Skenavimo taškas: 1,3 cm.
• Daviklio skersmuo: 10 mm.
• Darbinis dažnis: 3,7 MHz.
• Impulsų pasikartojimo dažnis - 428 impulsai per 
sekundę.
• Veikimo režimas: B.
• 120° skanavimo kampas. 
Svoris: 309 gramai. 
Ekranas skystųjų kristalų (LCD). 
Matavimo ribos: nuo 0 iki 999 ml. 
Paklaida:± 15 ml. 
Pažymėtas CE ženklu. Atitinka medicinos prietaisų 
direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. 
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Art. nr. 017510

Paprastas, lengvas, unikalios formos ir nesudėtingai 
naudojamas dubens dugno raumenų stiprinimui. 
Educator pritaikytas prie makšties formos ir nesudaro 
diskomforto atliekant pratimus. Kai sutraukiami 
raumenys Educator antenėlė juda žemyn, kai raumenys 
atpalaiduojami - antenėlė pakyla aukštyn. Grįžtamasis 
ryšys užtikrina taisyklingą pratimų atlikimą. Lengvai 
dezinfekuojamas. Pagamintas iš plastiko. Daugkartinio 
naudojimo. 

Dubens dugno raumenų treniruoklis 
NEEN Educator

Art. nr. 013089

Skirtas dubens dugno raumenų tonusui padidinti. 
Rinkinį sudaro du plastikiniai kūgio formos tamponai ir 
svarelių komplektas. Naudojimas: svareliai dedami į 
plastikinį kūgio formos tamponą, o pastarasis įvedamas į 
makštį, taip dubens dugno raumenys savaime 
susitraukia, o tai padidina dubens raumenų tonusą. 
Stiprėjant dubens dugno raumenims, naudojami 
sunkesni svareliai.

Vaginalinių svorių komplektas NEEN 
Aquaflex

Art. nr. 012531

Skaitmeninis dviejų kanalų stimuliacijos prietaisas, 
skirtas šlapimo nelaikymui, dubens srities skausmams 
šalinti, pavargusiems dubens dugno raumenims 
atpalaiduoti ir stiprinti. 
• Iš anksto nustatytos gydymo programos, 3 programos 
pritaikomos pagal vartotojo poreikius.
• Srovės amplitudė: 0 – 90 mA.
• Bangos forma: asimetrinė, stačiakampio formos 
bifazinė.
• Impulso plotis: 50 – 450 µs.
• Terapijos trukmė: 5 – 60 minučių.
• Naudojamas su Periform, Anuform daugkartiniais arba 
klijuojamais viršodiniais elektrodais.
Komplektacija: aparatas, elektrodai (4 vnt.), baterija, 
instrukcija, dėklas.

Dubens dugno raumenų stimuliacijos 
aparatas NEEN Pericalm

Gydant šlapimo nelaikymą (inkontinenciją) arba siekiant jo 
išvengti, būtina profilaktiškai stiprinti dubens ir tarpvietės, 
raumenis atliekant specialius pratimus. Jei dubens dugno 
raumenys yra silpni, pertempti arba neaktyvūs, jie 
neatlieka savo funkcijos ir, padidėjus spaudimui dubens 
dugne kosint, juokiantis, čiaudint ar kitos fizinės veiklos 
metu, nesulaiko šlapimo ir / ar išmatų.



Art. nr. 021972

Daugkartinis elektrodas yra patogios formos ir efektyvus 
naudojant su elektrostimuliacijos aparatu PERICALM ir 
grįžtamojo ryšio prietaisu PERITONE. Naudojamas 
esant įtampos, imperatyvaus ar mišraus tipo šlapimo 
nelaikymui. Ant elektrodo esanti antenėlė leidžia stebėti 
kaip sutraukiami dubens dugno raumenys. Stimuliacijos 
metu išlieka vietoje, neiškrenta. Panaudojus lengvai 
dezinfekuojamas. 

Intravaginalinis elektrodas NEEN
Periform+

Art. nr. 011503

Daugkartinis elektrodas, naudojamas su 
elektrostimuliacijos aparatu PERICALM ir grįžtamojo 
ryšio prietaisu PERITONE. Taip pat naudojamas, kai 
įprastas vaginalinis elektrodas yra per didelis. Unikali 
analinio elektrodo forma stimuliacijos metu pacientui 
leidžia judėti, elektrodas išlieka vietoje, neiškrenta. 
Panaudojus  lengvai dezinfekuojamas. 

Analinis ir mažas vaginalinis elektrodas 
NEEN Anuform

Art. nr. 021848

Vieno kanalo EMG grįžtamojo ryšio prietaisas, 
naudojamas norint nustatyti, ar tinkamai atliekami 
pratimai, skirti dubens dugnui stiprinti. Prietaisas taip 
pat naudojamas ir kitų raumenų grupių aktyvumui 
įvertinti. 
• Tikslus matavimas: matavimo žingsnis: 0,1 µV.
• Plačios matavimo ribos: 0,2 – 2000 µV.
• Darbo / poilsio periodai: 2 – 99 s.
• Vieno paciento duomenų registravimas ir saugojimas.
• Po kiekvienos sesijos galima peržiūrėti įvairius 
statistinius duomenis.
• EMG lygis atvaizduojamas LED lempučių pagalba.
• Papildoma programinė įranga sukuria paciento 
terapijos ataskaitą, kurioje pateikiami visi svarbiausi 
paramet- rai: darbo ir poilsio vidurkiai, raumenų 
atpalaidavimo laikai ir pikinės raumenų įtempimo 
reikšmės.
Komplektacija: aparatas, elektrodai (4 vnt.), baterija, 
stovas aparatui, instrukcija, dėklas.

EMG grįžtamojo ryšio prietaisas NEEN 
Peritone
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Art. nr. 10013050 - Storis 0,10 mm
Art. nr. 10013063 - Storis 0,15 mm

Pasiūtas iš minkšto vinilo audinio. Kraštai apsiūti gumele 
- lengvai ir patogiai fiksuojamas ant čiužinio.
Dydis: 100 x 200 cm. Galima skalbti 95° temperatūroje. 
Baltos spalvos. 

Drėgmės nepraleidžiantis čiužinio 
užvalkalas iš vinilo

Art. nr. 10013070

Pasiūtas iš minkšto poliuretano audinio. Pralaidus orui. 
Kraštai apsiūti gumele - lengvai ir patogiai fiksuojamas 
ant čiužinio. Dydis: 100 x 200 cm. Galima skalbti 90° 
temperatūroje. Baltos spalvos.

Drėgmės nepraleidžiantis čiužinio 
užvalkalas iš poliuretano

Drėgmės nepraleidžiantis čiužinio 
užvalkalas su frotiniu audiniu

Art. nr. AD250

Paklotas sudarytas iš 5 sluoksnių, skirtas vidutinio ir 
sunkaus šlapimo nelaikymo atvejams. Nepralaidus 
drėgmei. Su ilgesniais kraštais - kad paklotas nenuslystų 
į kraštus. Matmenys: 80 x 90 cm. Sugėrimo lygis: 2 l/1 
m2. Gali būti skalbiamas 90° temperatūroje ir 
džiovinamas automatinėje skalbyklėje apytiksliai 
250-300 kartų. Baltos spalvos.

Absorbuojantis daugkartinis paklotas

Art. nr. 10013080

Viršutinė pusė frotinis audinys, o apatinė – poliuretanas. 
Pralaidus orui, nesidaugina bakterijos, nealergizuoja. 
Kraštai apsiūti - lengvai ir patogiai fiksuojamas ant 
čiužinio. Dydis: 100 x 200 cm. Galima skalbti 95° 
temperatūroje. Baltos spalvos.
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REFLEKSOTERAPIJAI
Akupunktūros adatos

Moksos

Plakatai ir modeliai

REFLEKSOTERAPIJAI
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Kotelis ir adata pagaminti iš nerūdijančio chirurginio 
plieno, be apsauginio vamzdelio adatai įvesti.
Adata nugludinta ir padengta plonu silikono sluoksniu, 
kad įvedimas būtų neskausmingas.
Kotelis susuktas spirale, ilgis: 20 mm.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje: 100 adatų.
Garantija: 3 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos DB102

Kotelis ir adata pagaminti iš nerūdijančio chirurginio 
plieno, su apsauginiu vamzdeliu adatai įvesti.
Adata nugludinta ir padengta plonu silikono sluoksniu, 
kad įvesti būtų neskausminga.
Kotelis susuktas spirale, ilgis 20 mm.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje 100 adatų.
Garantija: 3 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos DB100

Art. nr.
DB100A
DB100
DB100C

0,20 x 15 mm
0,25 x 40 mm
0,30 x 40 mm

Adatos storis x ilgis (mm)

Art. nr.
DB102A
DB102AB
DB102C
DB102

0,20 x 25 mm
0,25 x 15 mm
0,25 x 30 mm
0,25 x 40 mm

Adatos storis x ilgis (mm)

Klasikinės kiniško tipo akupunktūros adatos.
Kotelis iš plonai sidabru dengto vario spiralės.
Pagamintos iš aukštos kokybės medicininio plieno.
Be apsauginio vamzdelio adatai įvesti.
Tinka elektroakupunktūrai.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje: 100 adatų.
Garantija: 5 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos Standard

Art. nr.
STD07018
STD25020
STD30025
STD40025

STD50030H
STD75030

STD75040H

0,18 x 0,7 mm
0,20 x 25 mm
0,25 x 30 mm
0,25 x 40 mm

0,30 x 50 mm
0,30 x 75 mm

0,40 x 75 mm

Adatos storis x ilgis (mm)
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Japoniško tipo akupunktūros adatos.
Kotelis ir adata pagaminti iš nerūdijančio plieno, be 
apsauginio vamzdelio adatai įvesti.
Tinka elektroakupunktūrai, didelio elektrinio pralaidumo.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje 100 adatų.
Garantija: 5 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos Xeno

Art. nr.
XEN30025
XEN50030

0,25 x 30 mm
0,30 x 50 mm

Adatos storis x ilgis (mm)

Japoniško tipo akupunktūros adatos.
Kotelis ir adata pagaminti iš nerūdijančio chirurginio 
plieno, be apsauginio vamzdelio adatai įvesti.
Adata nugludinta ir padengta DDS medžiaga, kad įvesti 
būtų neskausminga.
Tinka elektroakupunktūrai.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje: 100 adatų.
Garantija: 5 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos S tipo

Art. nr.
HEG30025S 0,25 x 30 mm

Adatos storis x ilgis (mm)

Japoniško tipo akupunktūros adatos.
Kotelis iš lengvo polipropileno, su gūbriuotu paviršiumi, 
kad adatą būtų lengviau sugriebti.
Adata iš nerūdijančio chirurginio plieno, su apsauginiu 
vamzdeliu adatai įvesti.
Adata nugludinta ir padengta DDS medžiaga, kad 
įvedimas būtų neskausmingas.
Skirtingos kotelių spalvos pagal adatų dydžius.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje: 100 adatų.
Garantija: 5 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos P tipo

Art. nr.
HEG15020PH 0,20 x 15 mm

Adatos storis x ilgis (mm)



Ak
up

un
kt

ūr
os

 a
da

to
s

Japoniško tipo akupunktūros adatos.
Kotelis iš lengvo polipropileno, kuris neerzina odos ir 
neteršia aplinkos.
Ergonomiškas dizainas – tiksliai į kotelio centrą įstatyta 
adata.
Adata iš nerūdijančio plieno, be apsauginio vamzdelio 
adatai įvesti.
Adata nugludinta ir padengta plonu silikono sluoksniu, 
kad įvedimas būtų neskausmingas.
Skirtingos kotelių spalvos pagal adatų dydžius.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje: 100 adatų.
Garantija: 3 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos B tipo

Art. nr.
SER15020B
SER30030B
SER50030B

0,20 x 15 mm
0,30 x 30 mm
0,30 x 50 mm

Adatos storis x ilgis (mm)

Japoniško tipo akupunktūros adatos.
Kotelis iš lengvo polipropileno, su gūbriuotu paviršiumi, 
kad adatą būtų lengviau sugriebti.
Adata iš nerūdijančio plieno, su apsauginiu vamzdeliu 
adatai įvesti.
Adata nugludinta ir padengta plonu silikono sluoksniu, 
kad įvesti būtų neskausminga.
Skirtingos kotelių spalvos pagal adatų dydžius.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje: 100 adatų.
Garantija: 3 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Akupunktūros adatos J tipo

Art. nr.
SER30016JH
SER30030JH
SER40025JH

0,16 x 30 mm
0,30 x 30 mm
0,25 x 40 mm

Adatos storis x ilgis (mm)

Art. nr. DA100D

Dydis: 0,20 x 1,4 mm.
Iš nerūdijančio plieno.
Dėžutėje: 100 adatų.

Aurikulinės akupunktūros adatos
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Art. nr. EAN.GULD

Adata iš aukso, nesukelia alerginės reakcijos.
Adatos ilgis: 2 mm. Įdėta į specialų plastmasinį 
permatomą purkštuko formos dėklą, dėl kurio, 
neliečiant adatėlės pirštais, ją galima lengvai ir tiksliai 
nukreipti į reikiamą ausies tašką. Ant dėklo galo esantis 
magnetas skirtas taškui stimuliuoti. Įsmeigus adatą, ant 
jos uždedamas nealergizuojantis lipnus pleistriukas, kad 
adatėlė neiškristų kelias dienas.
Sterilios, supakuotos po vieną. Dėžutėje: 100 adatų ir 
100 pleistriukų.
Garantija: 5 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

Aurikulinės akupunktūros adatos

Art. nr. DB132

Skirtos Su Džok terapijai – korėjietiškam taškiniam 
delnų masažui.
Adata gali būti įvedama injektoriumi (art. nr. DB134 arba 
art. nr. DB135).
Adatos dydis: 0,18 x 8 mm, nugludinta, padengta plonu 
silikono sluoksniu.
Kotelio ilgis: 13 mm, susuktas spirale.
Sterilios, supakuotos po 10 vnt. Dėžutėje: 100 adatų.
Garantija: 5 metai (adatos sterilumui) nuo pagaminimo 
datos.

SU DŽOK adatos

Art. nr. DB134

Palengvina Su Džok adatos įvedimą į delno tašką.
Tinka naudoti su visomis Su Džok adatomis, kurių ilgis 
nuo 7 mm iki 8 mm bei kitomis korėjietiško tipo 
adatomis, kurių ilgis iki 15 mm. Adatos įvedimas 
gravitacijos principu, t.y. krentančio stūmoklio jėga įveda 
adatą. Injektoriaus galuose yra magnetukai, kurie 
padeda suimti ir laikyti adatą. Maksimalus adatos 
įvedimo gylis, kai adatos ilgis 8 mm, yra 3,5 mm. 
Injektoriaus ilgis: 90 mm. Svoris: 20 g.

Injektorius Su Džok adatoms (gravitacijos 
metodu)

Art. nr. DB135

Palengvina Su Džok adatos įvedimą į delno tašką.
Tinka naudoti su visomis Su Džok adatomis, kurių ilgis 
nuo 7 mm iki 8 mm. Adatos įvedimas spyruoklinio 
mechanizmo principu. Injektoriaus galuose yra 
magnetukai, kurie padeda suimti ir laikyti adatą. 
Maksimalus adatos įvedimo gylis, kai adatos ilgis 8 mm, 
yra 7 mm. Injektoriaus ilgis: 90 mm. Svoris: 15 g.

Injektorius Su Džok adatoms
(spyruokliniu metodu)
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Art. nr. DBA264

Lengvai rūkstančios tradicinės kinų medicinos moksa 
lazdelės. Sudėtyje yra pelyno (Artemisia) lapai. Lazdelės 
dydis: 200 x 18 mm. Dėžutėje: 10 vnt.

Pelyno moksa lazdelės

Art. nr. DB205

Lengvai rūkstančios tradicinės kinų medicinos moksa 
lazdelės. Sudėtyje yra pelyno (Artemisia) lapai. Lazdelės 
dydis: 120 x 9 mm. Dėžutėje: 20 vnt.

Pelyno moksa lazdelės

Art. nr. BN2001

Bedūmės, švelnios kaitros moksa lazdelės. Pagamintos iš 
anglies ir žolelių mišinio. Pagrindinė sudedamoji žolė – 
pelyno lapai (Artemsia). Degdamos lėtai smilksta, 
skleidžia nestiprų kvapą. Dydis: 115 x 15 mm. Supakuotos 
po vieną. Dėžutėje: 5 vnt.

Bedūmės moksa lazdelės

Art. nr. BN2020

Bedūmės, švelnios kaitros moksa lazdelės. Pagamintos iš 
anglies ir žolelių mišinio. Lengviau uždegamos, nes 
perforuotos ir su skyle išilgai lazdelės vidurio.
Dydis: 111 x 13 mm.
Supakuotos po vieną. Dėžutėje: 5 vnt.

Bedūmės moksa lazdelės

Art. nr. Premio 10

Privalumai:
• Šildo infraraudonaisiais spinduliais, spindulių spektras 
kaip tikros (pelyno) moksa lazdelės.
• Paprastas, saugus ir efektyvus naudojimas.
• Jokio nepageidaujamo aromato, toksiškų dūmų ir 
pelenų.
• Su apsauga nuo perkaitinimo.
• Paprastas valdymas: įjungimo / išjungimo mygtukas.
Techninės charakteristikos:
Apsauga nuo perkaitimo - automatiškai išsijungia po 10 
minučių. Jungiama į elektros tinklą: 110-240V ~ 
/50-60Hz. Dydis: 18 x 25 mm. Svoris: 220 g.

Elektrinė moksa Premio 10
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Art. nr. PHYS IV - 50 x 70 cm, nelaminuotas
Art. nr. PHYS IV LAM - 50 x 70 cm, laminuotas
Vokiečių ir anglų kalbomis.

Plakatas „Trigeriniai taškai“

Art. nr. PHYS I - 50 x 70 cm, nelaminuotas
Art. nr. PHYS I LAM - 50 x 70 cm, laminuotas
Vokiečių ir anglų kalbomis.

Plakatas „Refleksinės zonos plaštakoje 
ir pėdoje“

Art. nr. N30

Estetiška manekeno figūra (vyro), ant kurios pažymėti 
akupunktūros taškai. Kairėje modelio pusėje 
meridianai pažymėti spalvomis, atspindinčiomis 
penkias pokyčių fazes. Šalia meridianų taškų 
pateikiami lotyniški sutrumpinimai. Ant modelio 
pažymėti meridianai ir 396 akupunktūros taškai. 
Akupunktūros modelio aukštis: 70 cm. Komplekte yra 
išsami naudojimo instrukcija ir pagrindas, nuo kurio 
modelį galima nukelti.

Akupunktūros modelis, vyras

Art. nr. N15/1L

Originalaus dydžio tiksli žmogaus ausies kopija 
(kairė). Pagaminta iš aukštos kokybės silikono, todėl 
yra ilgaamžė ir pasižymi tikroviška ausies paviršiaus 
struktūra. Komplekte yra naudojimosi instrukcija, 
kurioje pateikiama 18 anatominių struktūrų, ir 5 
akupunktūros adatos. Ausies dydis: 9,5 x 6 x 4 cm, 
svoris: 83 g.

Akupunktūros ausis, kairė

Art. nr. PO25 - 50 x 70 cm, nelaminuotas
Art. nr. PO25LAM - 50 x 70 cm, laminuotas
Vokiečių ir anglų kalbomis.

Plakatas „Ausies akupunktūros taškai“

Art. nr. CH10 - 70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH10LAM - 70 x 100 cm, laminuotas
Anglų kalba.

Plakatas „Viso kūno akupunktūros 
taškai“
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Masažo stalai gaminami 2-jų, 3-jų, 4-rių ar 6-ių dalių. 
Aukštis reguliuojamas elektriniu keltuvu, valdymo 
pulteliu arba kojiniu pedalu. Taip pat aukštis gali būti 
reguliuojamas hidrauliniu būdu.
Stalas gali būti su pakeliamais ratukais.
Masažo stalo minkšta dalis gali būti 20 / 30 / 40 / 50 
mm storio.

Masažo stalai



VAIZDINĖS MOKOMOSIOS PRIEMONĖS
Anatomijos plakatai

Anatomijos modeliai

Gaivinimo modeliai ir anatomijos imituokliai

Kompiuterinės programos

VAIZDINĖS MOKOMOSIOS PRIEMONĖS
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Art. nr. CH07
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH07LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Žmogaus
stuburas“

Art. nr. PO49E
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. PO49ELAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Stuburo
raumenys“

Art. nr. CH04
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH04LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Žmogaus
raumenų sistema“

Art. nr. CH05
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH05LAM
70 x 100 cm, laminuotas 

Plakatas „Žmogaus nervų 
sistema“

Art. nr. CH14
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH14LAM
70 x 100 cm, laminuotas 

Plakatas „Žmogaus
smegenys“

Art. nr. CH06
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH06LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Žmogaus
kraujotaka“

Art. nr. CH09
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH09LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Limfinė
sistema“

Art. nr. CH16
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH16LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Kvėpavimo 
sistema“

Art. nr. CH28
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH28LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Sveika ir 
nesveika pėda“

Art. nr. CH02
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH02LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Žmogaus
kaukolė“

Art. nr. CH03
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH03LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Žmogaus
skeletas“

Art. nr. CH39
70 x 100 cm, nelaminuotas
Art. nr. CH39LAM
70 x 100 cm, laminuotas

Plakatas „Sąnariai ir 
raiščiai“
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Art. nr. A27
Sudarytas iš 10 dalių. Nuimamas kiaušas, o kaukolės 
pagrinde – sagitalinis pjūvis per vidurį. Nosies 
pertvara, nuimama. Matomi oriniai ančiai ir nosies 
kaulai. Kaktos sinusą galima atidaryti. Viršutinio 
žandikaulio sinusą galima atidaryti. Dešiniojo 
smilkinio kaulą galima išimti ir atidaryti. Matomi 
ausies kaulinis ir plėvinis labirintai, ausies būgnelis ir 
klausos kauleliai. Atvara į kairiojo smilkinkaulio 
speninę ataugą. Nuimamas apatinis žandikaulis, 
kuriame matosi dantų šaknys ir dantys. Dydis: 28 x 
22,5 x 18,5 cm. Svoris: 1,5 kg.

Žmogaus kaukolė

Art. nr. A58/1
Vaizduojamas stuburas su pakaušio plokštelės dalimi, 
visu dubeniu (vyrišku), L3-L4 disko išvarža, išeinančiais 
stuburo nervais, kakline stuburo arterija. Aukštis: 74 
cm. Svoris: 1,8 kg.
Standartinėje komplektacijoje stovo nėra. 
Papildomai galima užsisakyti stovą stuburui, art. nr. 
A59/8. Metalinis stovas iš trijų dalių, gali būti 
montuojamas prie sienos arba pastatomas. Svoris: 
0,75 kg.

Lankstus žmogaus stuburas

Art. nr. A80
Natūralaus dydžio, 
lankstus. Ant stovo. 
Dydis: 16 x 12 x 20 cm, 
svoris: 0,35 kg.

Peties sąnarys
Art. nr. A82
Natūralaus dydžio, 
lankstus. Ant stovo. 
Dydis: 12 x 12 x 34 cm,
svoris: 0,4 kg.

Kelio sąnarys
Art. nr. A81
Natūralaus dydžio, 
lankstus. Ant stovo.
Dydis: 17 x 12 x 33 cm, 
svoris: 0,55 kg.

Klubo sąnarys
Art. nr. A83
Natūralaus dydžio, 
lankstus. Ant stovo.
Dydis: 12 x 12 x 39 cm, 
svoris: 0,35 kg.

Alkūnės sąnarys

Art. nr. A10
Pagamintas iš tvirto nelūžtančio 
plastiko. Skeletą sudaro ~200 kaulų. 
Natūralaus žmogaus dydžio, aukštis 
176,5 cm. Svoris 9,57 kg. Kaukolė iš 
trijų dalių. Įdedami dantys. Lengvai ir 
greitai nuimamos galūnės. 
Komplekte: stovas su 5 ratukais 
skeletui ir permatomas gaubtas nuo 
dulkių.

Žmogaus skeletas

Art. nr. A76
Vaizduojami du juosmeniniai 
slanksteliai su stuburo nervais, 
stuburo smegenų dura mater ir du 
nuimami / uždedami diskai su 
išvarža tarp L4 ir L5 slankstelių. 
Uždėtas ant stovo, nuimamas. 
Aukštis 13 cm, svoris 0,27 kg.

Juosmeninė stuburo dalis 
su išvarža

Art. nr. B59
1/3 natūralaus žmogaus dydžio, t.y. 
57 cm aukščio. Modelį sudaro 2 
dalys. Nuimama krūtinės-pilvo 
siena. Su neišimamais vidaus  
organais. Dešinėje modelio pusėje 
pavaizduota krūties liauka. Daugiau 
nei 125 ranka sunumeruotų ir 
pažymėtų struktūrų. Komplekte - 
platforma, kurios dydis 25 x 18 cm. 
Svoris 2,1 kg.

Raumenų modelis
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Art. nr. W44597

Atlošiama galva.
Tikroviškos anatomijos žymės – apčiuopiami orientyrai.
Užspringimo imitacija.
Komplekte: 3 vienkartinės plaučių / oro takų sistemos, 3 
burnos / nosys ir nailono krepšys, kurį išlanksčius galima 
naudoti kaip paminkštintą kilimėlį keliams.
Manekenas pagamintas iš minkšto vinilo. Manekeno 
dydis 65 x 38 x 22 cm, svoris: 4,8 kg.

CPR gaivinimo manekenas (torsas)

Art. nr. W44538 

Atlošiama galva.
Tikroviškos anatomijos žymės – apčiuopiami orientyrai.
Prietaisas grįžtamajam ryšiui fiksuoti. Veikia nuo 
elektros tinklo. Rodo šiuos parametrus (LED 
indikatoriai): ar teisinga rankų padėtis, oro įpūtimo tūris 
ir suspaudimas. 
Komplekte: kriaušė oro takams pripūsti, prietaisas 
grįžtamajam ryšiui fiksuoti, nailono krepšys, kurį 
išlanksčius galima naudoti kaip paminkštintą kilimėlį 
keliams.
Manekeno dydis 70 x 43 x 22 cm, svoris: 7 kg.
Papildomai galima užsisakyti:
10 vienkartinių plaučių / oro takų sistemų – art. nr. 
W44561
10 burnų / nosių – art. nr. W44560

CPR gaivinimo manekenas (torsas) su 
grįžtamuoju ryšiu

Art. nr. W44570 

Ekonomiškas ir tikroviškas kūdikio gaivinimo modelis. 
Naudojama vienkartinė gaivinimo plėvelė, todėl 
manekeno nereikia dezinfekuoti bei išardyti norint 
išvalyti.
Tikroviškos anatomijos žymės – apčiuopiami orientyrai.
Imituojama besikilnojanti krūtinės ląsta.
Dydis: 66 x 20,3 x 20,3 cm, svoris: 1,8 kg.
Papildomai galima užsisakyti:
100 vienkartinių veido apsaugų / plaučių sistemų –
art. nr. W44571

CPR kūdikio gaivinimo manekenas
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Art. nr. P50

Injekcijų į ranką imituoklis apima visas savybes, kurių 
reikia lašinės injekcijoms bei infuzijoms ir kraujo 
surinkimo pratyboms:
• Injekcija į veną, statant lašinę.
• Periferinių venų punkcija kraujui surinkti. Punkciją 
galimą atlikti į šias venas: vena basilica, riešo, 
stipinkaulio ir alkūnkaulio. 
• Kateterio įvedimas į veną.
Komplekte: stovas lašinei, dirbtinis kraujas, dvi keičiamų 
vamzdelių sistemos, plastikinis butelis, švirkštas.
Pagaminta iš SKINlikeTM silikono. Dydis: 74 x 19 x 14 cm, 
svoris 2,8 kg.

Intraveninių injekcijų į ranką modelis

Art. nr. W19375

Injekcijos gylis 50 mm.
Pagamintas iš medžiagos, panašios į tikrovišką odą.
Sugeria skystį.
Dydis: 10,5 x 6 x 8,5 cm.

Injekcijos į raumenį modelis

Art. nr. W45025

Universalus gimdymo imituoklis, vaizduojantis dubens 
ertmę su pagrindinėmis anatominėmis žymomis ir 
dubenį. Naudojant šį modelį, galima atlikti 
manipuliacijas gimdos viduje ir lavinti įgūdžius, 
reikalingus priešgimdyminiu, gimdymo ir pogimdyminiu 
laikotarpiu.
Savybės:
• Vaisiaus momenėlio, stuburo, kelių ir alkūnių palpacija.
• Gimdymas vaisiaus galva į priekį.
• Normalus gimdymas.
• Gimdymas vaisiaus kojomis į priekį.
• Cezario pjūvis.
• Gimdymas galva ir kojomis į priekį, vienas po kito.
• Placentos pirmeiga: kraštinė, šoninė, centrinė.
• Virkštelės iškritimas.
• Ritgen manevras.
• 3 minkšti moters išorinių lytinių organų dėklai 
epiziotomijos pratimams.
• Normalus virkštelės ir placentos gimdymas.
• Vaiko nosies ir burnos ertmių atsiurbimas.
Komplekte: 2 pilvo dangalai (odos spalvos / 
permatomas), 1 vyriškos ir 1 moteriškos lyties vaisius su 
placenta, 5 virkštelės, 2 virkštelių jungtukai, talko 
milteliai ir krepšys. 
Dydis: 53 x 33 x 43 cm, svoris 8 kg.

Gimdymo eigos modelis
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Art. nr. P56

Dešinės kojos šlaunies modelis su tikroviškomis 
anatomijos žymėmis ir apčiuopiamais orientyrais: kelio 
sąnario girnele, šlaunikaulio didžiuoju gūbriu. Garsinis ir 
vaizdinis elektroninis grįžtamasis ryšis suteikia 
informacijos, ar teisingai ar neteisingai atliekama 
injekcija į raumenį, ar yra kontaktas su kaulu, apie 
neteisingą injekcijos vietą.
Pagamintas iš SKINlikeTM silikono, kuris yra itin 
patvarus. Komplekte: 2 x AA baterijos, instrukcija, 5 ml 
švirkštas, injekcijų kaniulė (0,8 x 50 mm).

Injekcijos į šlaunies raumenį modelis su 
grįžtamuoju ryšiu

Art. nr. W44097 

Modelį sudaro dilbinė rankos dalis nuo alkūnės iki riešo. 
Pagamintas iš vinilo, kuris suteikia tikrovišką išvaizdą ir 
jausmą. Ant modelio yra aštuonios vietos, kuriose 
galima atlikti poodines injekcijas. Jei injekcija atlikta 
teisingai, susiformuoja pūslelė. Skystis iš pūslelės 
išstumiamas, atlikus praktiką. Kiekviena injekcijos vieta 
gali būti naudojama daug kartų. 
Komplekte: hermetikas, švirkštas ir dėžė modeliui laikyti. 
Dydis: 33 x 28 x 13 cm, svoris: 0,9 kg. 

Poodinės injekcijos modelis

Art. nr. W44003 

Pagamintas iš porolono, aptraukto vinilu. Galima 
naudoti daugkartinės chirurginės manipuliacijos 
praktikoje. Ant modelio yra 3 žaizdos ir keletas įpjovimų. 
Komplekte: chirurginis siūlas ir adata.
Dydis: 62 x 18 x 13 cm, svoris: 1 kg.

Rankos modelis chirurginėms
manipuliacijoms
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~400 didelės raiškos skaitmeninių vaizdų ir beveik 3000 
anatominių struktūrų padės ypač greitai išmokti 
žmogaus anatomiją. Unikali programa padės atlikti 
testą, iškart duodama atsakymą apie pasirengimą 
anatomijos egzaminui ar pažangą. 5 kalbos: anglų, 
prancūzų, ispanų, portugalų ir vokiečių, (lotynų). 
Papildomai įdiegti  kompiuteryje nereikia  – programa 
veikia tiesiai iš CD.

Mokomoji anatomijos programa
ANATOMYtrainerTM

Art. nr. S0002-1.0

248 aukštos kokybės skaitmeniniai vaizdai, 241 raumuo ir 
daugiau kaip 200 susijusių anatomijos struktūrų. 
Naudojama pasiruošti egzaminams ar atgaivinti žinias. 5 
kalbos: anglų, prancūzų, ispanų, portugalų ir vokiečių, 
(lotynų). Papildomai įdiegti  kompiuteryje nereikia  – 
programa veikia tiesiai iš CD.

Mokomoji programa MUSCLEtrainerTM 
apie raumenis

Art. nr. S0003-1.0

Daugiau nei 800 anatominių terminų ir 110 aukštos 
raiškos iliustracijų. 5 kalbos: anglų, prancūzų, ispanų, 
portugalų ir vokiečių, (lotynų). Papildomai įdiegti  
kompiuteryje nereikia  – programa veikia tiesiai iš CD.

Mokomoji programa NEUROtrainerTM 
apie smegenis
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Skirtos pratimų programoms pagal individualius 
poreikius sudaryti.  Galima naudoti stacionariuose ir 
mobiliuose įrenginiuose, kur yra prieiga prie interneto. 
Profesionali dalomoji pratimų programa sudaroma per 
kelias minutes. Sudarytą pratimų programą galima 
išspausdinti arba išsiųsti el. paštu kartu su video 
medžiaga ir išsisaugoti.

Physio Tools kompiuterinės programos

1 žingsnis: išsirinkti pratimus iš 
didžiausios pasaulyje pratimų 
paveikslėlių / nuotraukų 
bibliotekos. Paieška pagal 
raktažodį.

2 žingsnis: redaguoti pratimų 
programą: keisti pratimų seką, 
pasirinkti, kaip turi būti rodomas 
pratimas – kaip paveikslėlis ar kaip 
spalvota nuotrauka, koreguoti 
pratimo aprašymą, įvesti pratimo 
kartojimo serijų skaičių ir kt.

3 žingsnis: atspausdinti, išsiųsti el. 
paštu ir išsaugoti sudarytą pratimų 
programą. 

Galimybė užsisakyti ir nemokamai gauti bandomąją Physio tools kompiuterinę mankštos programą.

Visas Physio tools programas su aprašymais rasite tinklalapyje www.physiotools.com

Specialus pasiūlymas mokymo įstaigoms
Iki 40 Physio tools programų mokymo įstaigos gali įsidiegti ir naudotis jomis mokymo tikslams nemokamai. 
Sudaroma sutartis dėl leidimo naudotis Physio tools programomis. Mokymo įstaigai reikia mokėti tik metinį 
aptarnavimo ir priežiūros mokestį.



BALDAI REABILITACIJOS KABINETUI
Apžiūros stalai

Širmos

Ortopedinės kėdės

BALDAI REABILITACIJOS KABINETUI
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Stalo dangos spalvų paletė 3-jų dalių galvos atrama

Stalo sekcijų skaičius: 2.
Stalo dydis: ilgis 190 cm, plotis 66 cm.
Aukštis reguliuojamas elektriniu būdu valdymo pulteliu 
arba kojos pedalu (užsakomas papildomai).
Reguliuojamas aukštis: nuo 44 cm iki 101 cm.
Galvos sekcijos atlenkimas: -85°/+35°.
Su išpjova veidui galvos sekcijoje.
Patvari, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms 
medžiagoms danga.
Maksimali stalo apkrova 150 kg.
Stalo svoris 75 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Pakeliami ratukai - Art. nr. 14.501.016
Popieriaus laikiklis - Art. nr. 14.501.018
Fiksavimo diržų laikikliai – Art. nr. 14.501.017
3-jų dalių galvos atrama - Art. nr. 14.501.013
Kojinis reguliavimo pultas- Art. nr. 14.501.015

Elektrinis 2-jų dalių masažo stalas Opal

Art. nr. 999201

Galvos dalies dydis: 52 x 67 cm.
Mechaniškai reguliuojamas galvos atramos kampas, trys 
padėtys: 70°, 45°, 20°.
Stalo dydis: 193 x 67 cm.
Aukštis: 80 cm.

Medinis 2-jų dalių stalas

Art. nr. 14.501.020

Mechaninis galvos dalies pasvirimo kampo reguliavimas.
Mechaniškai reguliuojamas galvos atramos kampas: 
-85°/+ 35°.
Galvos atrama su išpjova nosiai.
Stalo dydis: 190 x 66 cm.
Aukštis: 75 cm.
Svoris 35 kg.
Maksimali apkrova 150 kg.
Papildomai užsakomi priedai:
Pakeliami ratukai - Art. nr. 14.501.016
Popieriaus laikiklis - Art. nr. 14.501.018
Laikikliai fiksavimo diržams – Art. nr. 14.501.017
3-jų dalių galvos atrama - Art. nr. 14.501.013

Metalinis 2-jų dalių stalas Agat
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Dėl EasyClick mechanizmo suglaudžiama širma gali 
būti lengvai fiksuojama prie sieninės atramos, stovo 
grindyse ar specialaus vežimėlio širmai bei prie 
nesuglaudžiamos stacionaros širmos. Tokiu būdu ta pati 
suglaudžiama širma gali būti ir stacionari ir mobili, 
pritaikoma ir naudojama pagal individualius poreikius.

EasyClean technologija užtikrina optimalią širmų 
higieną. Širmos danga nekaupia dulkių, lengvai valoma, 
galima naudoti dezinfektantus. Širmų sekcijos 
pagamintos iš suspaustų drožlių laminato arba 
polikarbonato profilio.
Ratukai lengvai nuimami norint išvalyti.

Dėl EasyReturn mechanizmo širma yra lengvai 
suglaudžiama viena ranka. Širmos sekcijos sujungtos 
užpatentuotais vyriais, širmos krašte - ergonomiška 
rankena širmai išskleisti/suglausti ir manevruoti.

Stabili ir ypač lengva širmos konstrukcija. Širmą galima 
lenkti ir statyti kampu. Tokia širmos konstrukcija 
netrukdo, jei naudojamos lubinės kėlimo sistemos.

Širmos pažymėtos CE ženklu ir atitinka Direktyvos dėl medicinos gaminių 93/42/EEB reikalavimus.
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Dėl EasyClick mechanizmo suglaudžiama širma lengvai fiksuojama („prisegama“) prie stacionarios atramos.

Suglaudžiamos stacionarios širmos

Vertikali fiksuota atrama prie 
sienos

Stovas, įtvirtintas grindyse Specialus bėgelis, kuriuo širma juda 
horizontaliai

Ant ratukų, kurie nesukelia triukšmo ir girgždėjimo. Turi nuspaudžiamus stabdžius.

Suglaudžiamos mobilios širmos

Vežimėlis suglaudžiamai širmai 
fiksuoti
Art. nr. 6514 – aukštis 1,45 m
Art. nr. 6518 – aukštis 1,65 m
Art. nr. 6520 – aukštis 1,85 m
Vežimėlio pagrindo dydis: 38 x 59 
cm, aukštis 12,5 cm. Širmos ilgis 
nuo 5 iki 15 širmos sekcijų. 

1,5 m ilgio širma su vežimėliu
Art. nr. 6522 – aukštis 1,55 m
Art. nr. 6523 – aukštis 1,85 m

Suglaustos širmos plotis: 0,55 m. Vežimėlio pagrindo dydis: 38 x 59 cm, 
aukštis: 12,5 cm.

2 m ilgio širma su vežimėliu
Art. nr. 6525 – aukštis 1,55 m
Art. nr. 6526 – aukštis 1,85 m

Galimos įvairios nesuglaudžiamų stacionarių širmų kombinacijos  bei 
deriniai  su suglaudžiamomis širmomis. Patalpoje galima formuoti atskiras 
kabinas, pvz., persirengimo kambarį, negręžiant sienų, bet panaudojant  
grindyse tvirtinamą stovą.

Nesuglaudžiamos stacionarios širmos
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Širmų dydžiai

Sekcijų
skaičius

5

7

9

11

13

15

* Komplektacijoje: rateliai, vertikali atrama širmai montuoti prie sienos.

Art. nr.* Ilgis Aukštis Plotis Ilgis

Sulankstytos širmos

6105
6305

6107
6307

6109
6309

6111
6311

6113
6313

6115
6315

1,25 m
1,25 m

1,75 m
1,75 m

2,25 m
2,25 m

2,75 m
2,75 m

3,25 m
3,25 m

3,75 m
3,75 m

1,45 m
1,85 m

1,45 m
1,85 m

1,45 m
1,85 m

1,45 m
1,85 m

1,45 m
1,85 m

1,45 m
1,85 m

0,3 m
0,3 m

0,3 m
0,3 m

0,3 m
0,3 m

0,3 m
0,3 m

0,3 m
0,3 m

0,3 m
0,3 m

0,1 m
0,1 m

0,14 m
0,14 m

0,18 m
0,18 m

0,22 m
0,22 m

0,26 m
0,26 m

0,3 m
0,3 m

Širmų spalvos
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Art. nr. Adjuster

Kėdė tinka vyrams ir moterims. Reguliuojamas 
sėdimosios dalies plotis. Mechaniniu būdu (rankenėle) 
reguliuojamas aukštis. Trys aukščio padėtys: 48-61 cm; 
58-77 cm; 64-89 cm (pasirinktinai - užsakant nurodyti). 
Reguliuojamas kėdės pagrindo vertikalizavimo kampas 
ir kėdės plotis (40-43,5 cm), didinant tarpą tarp 
kairiosios ir dešiniosios sėdėjimo pagrindo pusės. Kėdės 
pagrindo gylis 38 cm. Bendras kėdės plotis 54 cm. Kėdės 
svoris 11,1 kg. Kėdės pagrindas aptrauktas kokybiška 
dirbtine oda, galima rinktis iš 8 spalvų. Rėmą galima 
rinktis chromuotą arba nudažytą juodai. Su 5 dvigubais 
65 mm Ø, lengvai besisukančiais ratukais. Maksimali 
apkrova 120 kg.

Balno formos kėdė SALLI MultiAdjuster

Unikalus, užpatentuotas SALLI balno formos kėdžių dizainas sukurtas įvertinus žmogaus fiziologines savybes, atlikus 
daugybę mokslinių tyrimų apie netaisyklingos sėdėsenos poveikį, įvertinus sėdmenų, tarpvietės ir šlaunų spaudimą 
sėdint ir dėl to atsirandantį neigiamą poveikį sveikatai. Pritaikytos naudoti biuruose, mokyklose, grožio salonuose, 
reabilitacijos centruose, odontologo kabinetuose, operacinėse, pramonėje. Kėdės yra ypač manevringos, ant penkių 
lengvai besisukančių ratukų, sėdynės pagrindas sukasi aplink savo ašį. Visoms SALLI balno formos kėdėms suteikiama 
10 metų garantija. Pagamintos Suomijoje.
Teigiamas poveikis sveikatai:
• Skatinama taisyklinga laikysena, nes stiprinami apatiniai nugaros raumenys, išlaikoma natūrali juosmens linkio 
padėtis (lordozė).
• Sumažinama klubų ir kelių sąnarių artrozės rizika, nes ant kėdės sėdima beveik ištiestomis kojomis, t.y. kojos per 
kelius sulenktos nežymiai.
• Atpalaiduojami pečių juostos raumenys – mažinama raumenų įtampa.
• Gerinama kraujo apytaka kojose.
• Neužspaudžiama diafragma, todėl skatinamas gilus pilvinis kvėpavimas, plaučiai gerai aprūpinami deguonimi, todėl 
gerėja bendra savijauta, jaučiamasi aktyviau.
• Dėl tarpo, esančio tarp sėdėjimo pagrindo kairiosios ir dešiniosios pusės, neužspaudžiamos tarpvietės kraujagyslės ir 
nervai, gerinama tarpvietės minkštųjų audinių būklė.

Art. nr. Twin

Kėdė tinka vyrams ir moterims. Fiksuotas sėdimosios 
dalies plotis. Mechaniniu būdu (rankenėle) 
reguliuojamas aukštis. Trys aukščio padėtys: 49-62 cm; 
59-78 cm; 65-90 cm (pasirinktinai - užsakant nurodyti). 
Kėdės pagrindo plotis 42 cm, gylis 38 cm. Bendras kėdės 
plotis 54 cm. Kėdės svoris 10,4 kg. Kėdės pagrindas 
aptrauktas kokybiška dirbtine oda, galima rinktis iš 
įvairių spalvų. Rėmą galima rinktis chromuotą arba 
nudažytą juodai. Su 5 dvigubais 65 mm Ø lengvai 
besisukančiais ratukais. Maksimali apkrova 120 kg.

Balno formos kėdė SALLI Twin



PATALPŲ PRITAIKYMUI NEĮGALIESIEMS
Dušo-tualeto patalpai

Judėjimui

Bėginės patalpų sistemos

PATALPŲ PRITAIKYMUI NEĮGALIESIEMS
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aiArt. nr. 40-41120 - fiksuoto aukščio
Art. nr. 40-41140 - reguliuojamo aukščio

Praustuvo forma ir dydis pritaikyti tiek stovinčiam, tiek 
sėdinčiam asmeniui, juo galima naudotis ir iš priekio, ir iš 
šono. Šio modelio praustuvas gali būti fiksuoto arba 
reguliuojamo aukščio, pritaikant jį visų naudotojų 
poreikiams.
Techninės charakteristikos:
• Praustuvo dydis: 40 x 34 x 13,5 cm.
• Praustuvą galima pasukti 180° kampu.
• Praustuvo fiksavimas pasuktoje padėtyje.
• Maksimali apkrova: 150 kg.
• Aukščio reguliavimo ribos: 15 cm (tik reguliuojamo 
aukščio praustuvui, art. nr. 40-41140). Aukštis 
reguliuojamas specialia rankenėle (papildomai 
užsakomas priedas, art. nr. 40-42170).
Medžiagos, iš kurių pagamintas praustuvas: PUR puta, 
aliuminis, nerūdijantis plienas, plienas apdorotu 
paviršiumi.
Standartiniame komplekte: vandens maišytuvas, 
lanksčios jungiamoji ir nubėgimo žarnos. Visos dalys 
integruotos į praustuvo korpusą.
Papildomai užsakomi priedai:
Art. nr. 40-40069 - Lentynėlė praustuvui
Montuojama prie sienos.
Dydis: plotis 606 mm, gylis 265 mm.
Aukštis: 458 mm, 150 mm galima nuleisti žemyn 
mechaniniu būdu atsukus specialias rankenėles.
Praustuvo, kai jis fiksuotas prie lentynėlės, maksimali 
apkrova: 300 kg.
Medžiagos, iš kurių pagaminta lentynėlė: nerūdijantis 
plienas, plienas apdorotu paviršiumi ir suspaustų drožlių 
laminatas.

Pasukamas praustuvas

AA2012
Montuojamas į sieną. Iš dažyto 
metalo vamzdžio, Ø 32 mm. 
Atramos ilgis: 76 cm. Svoris: 4,1 kg. 
Maksimali apkrova: 84 kg. Kai 
nenaudojamas, atlenkiamas į viršų 
prie sienos.

Atlenkiamas turėklas

AA2018
Montuojamas į sieną. Iš dažyto 
metalo vamzdžio, Ø 32 mm. 
Atramos ilgis: 76 cm. 
Reguliuojamas kojelės aukštis: 79 – 
98,5 cm. Svoris: 5 kg. Maksimali 
apkrova: 67 kg. Kai nenaudojamas, 
atlenkiamas į viršų prie sienos.

Atlenkiamas turėklas
su kojele

AA2026
Montuojamas į grindis. Iš dažyto 
metalo vamzdžio, Ø 32 mm. 
Atramos ilgis: 76 cm. Stovo aukštis 
111 cm. Svoris: 8,4 kg. Maksimali 
apkrova: 127 kg. Kai nenaudojamas, 
atlenkiamas į viršų prie sienos.

Atlenkiamas turėklas
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Art. nr. AA2114Y

Lengvai ir saugiai fiksuojama ant unitazo. Du fiksatoriai 
yra reguliuojamo pločio, todėl paaukštinta tualeto 
sėdynė tinka visiems standartiniams unitazų tipams. 
Pagaminta iš ypač tvirto plastiko. Aukštis: 10 cm. 
Bendras plotis: 41 cm, gylis: 40 cm. Angos dydis: 27 x 21 
cm. Svoris: ~1 kg. Maksimali apkrova: 190 kg.

Paaukštinta tualeto sėdynė be dangčio 
Savanah

Art. nr. H430A/2

Su pakeliamu dangčiu ir atgal atlenkiamais porankiais. 
Pagaminta iš tvirto smūgiams atsparaus plastiko. 
Sėdynė saugiai ir lengvai tvirtinama ant bet kurio 
unitazo. Sėdynės aukštis pagal poreikį reguliuojamas 
individualiai, yra trys aukščio padėtys: 6 cm, 10 cm ir 14 
cm. Plotis tarp porankių: 47 cm. Sėdynės plotis su 
porankiais: 57 cm. Maksimali apkrova: 120 kg. 

Paaukštinta tualeto sėdynė su dangčiu ir 
atlenkiamais porankiais Avita

Art. nr. AA6061F - 305 mm
Art. nr. AA6062F - 381 mm
Art. nr. AA6063F - 410 mm
Art. nr. AA6064F - 457 mm
Art. nr. AA6065F - 610 mm
Art. nr. AA6066F - 914 mm
Iš tvirto plastiko, su išilginiais 
grioveliais patogiau sugriebti. 
Skersmuo: 3,6 cm. Su dangteliais 
varžtams paslėpti. Komplekte nėra 
tvirtinimo varžtų. Galimi įvairūs 
ranktūrių ilgiai.

Ranktūriai, tvirtinami 
prie sienos

Art. nr. 1526476 - H171 Stileo – 
40 cm
Art. nr. 1526477 - H172 Stileo – 
50 cm
Nereikia gręžti sienos, patogu, nes 
ranktūrį galima naudoti keliose 
skirtingose vietose pagal situaciją ir 
poreikį.
Ranktūris prie sienos prilimpa 
naudojant specialią vakuumo 
rankenėlę. Indikatorius parodo, ar 
ranktūris tinkamai pritvirtintas ir ar 
saugu įsikibti. Ergonomiškas 
dizainas, patogu sugriebti. Galimi 
du ilgiai: 40 cm ir 50 cm.

Prie sienos limpantys 
ranktūriai

Art. nr. 1526067
Lengvai ir greitai tvirtinama ant 
vonios krašto, nereikia jokių įrankių. 
Pagaminta iš tvirto plastiko, 
ergonomiškai išformuota, dviejų 
pakopų – patogiai sugriebti įlipant į 
vonią ir išlipant iš vonios. 
Tvirtinimai iš metalo, paminkštinti, 
kad nebraižytų ir negadintų vonios 
krašto. Plotis: 21,5 cm, aukštis nuo 
vonios krašto iki rankenos viršaus: 
40,5 cm. Svoris: 2,3 kg. Maksimali 
apkrova: 120 kg. Spalva balta.

Rankena laikytis H160
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Pulteliu reguliuojamas kėdės aukštis ir vežimėlio 
sėdynės vertikalizavimo kampas, todėl slaugytojas 
patogiai ir ergonomiškai gali nuprausti ligonį, o 
pastarasis jaučiasi saugiai ir patogiai. Kėlimas vyksta 
švelniai ir tolygiai. Su galvos atrama, sėdynė su higienine 
išpjova. Dušo vežimėlis gali būti naudojamas ir kaip 
tualeto vežimėlis, galima užvežti ant unitazo. Pakeliami 
aukštyn porankiai, su pakojais. Lengvai valomas.
Techninės charakteristikos:
Sėdynės dydis: 54 x 43 cm. Reguliuojamas pulteliu 
sėdynės aukštis : 53,5 – 93,5 cm. Bendras vežimėlio 
plotis (gabaritinis matmuo): 70 cm. Vežimėlio 
vertikalizavimo kampas (atgal): 0° - 25°. Vežimėlio 
vertikalizavimo kampas (į priekį): 0° - 7°. Dvigubi ratukai 
su stabdžiais, skersmuo 100 mm. Maksimali apkrova 
200 kg. Baterija: nuimama, įkraunama, 24 V. Rėmas: 
milteliniu būdu dažytas cinkuotas ir nerūdijantis plienas.
Pažymėtas CE ženklu, atitinka Medicinos Direktyvos 
93/42/EEB reikalavimus. I klasės medicinos gaminys.

Elektrinis dušo vežimėlis TR1000

Art. nr. 1470000

Stabilus, nerūdijančio plieno rėmas. Pneumo cilindru 
reguliuojamas vežimėlio sėdynės vertikalizavimo 
kampas. Ergonomiškai išformuota sėdynė su higienine 
išpjova. Dušo vežimėlis gali būti naudojamas ir kaip 
tualeto vežimėlis. Nugaros atrama iš skalbiamo audinio, 
su reguliuojamomis įtempimo juostelėmis.
Komplekte: reguliuojama galvos atrama, pakeliami 
porankiai, reguliuojamo aukščio nuimami pakojai su 
atlenkiamomis pėdų plokštelėmis ir kulnų atramomis, 
keturi lengvai besisukantys ratukai, trys iš jų su 
parkavimo stabdžiais, vienas – su važiavimo krypties 
stabdžiais.
Vežimėlio funkcionalumui padidinti, galima rinktis 
įvairius papildomai užsakomus priedus.
Techninės charakteristikos:
Sėdynės dydis: 50 x 45 cm. Reguliuojamas sėdynės 
aukštis, 3 aukščio pakopos kas 5 cm:  51 – 61 cm. 
Bendras vežimėlio plotis (gabaritinis matmuo): 59,5 cm. 
Atstumas tarp porankių: 47,5 cm. Sėdynės išpjovos 
dydis: 20,5 x 32 cm. Sėdynės vertikalizavimo kampas: 0° 
- 35°. Ratukų skersmuo: 127 mm. Svoris: 23,5 kg. 
Maksimali apkrova: 150 kg. Spalva: balta.

Dušo vežimėlis Invacare Ocean VIP
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Art. nr. 9.22.001 Art. nr. 9.23.001

Art. nr. 9.21.001 Art. nr. 9.20.001

Dušo kėdė Invacare Pico
Iš atskirų modulių (sėdynės, porankių ir atlošo) 
susidedanti dušo kėdė lengvai ir greitai pritaikoma 
įvairioms situacijoms. Sėdynė su skylutėmis vandeniui 
nubėgti ir higienine išpjova, kuri, apsukus sėdynę, gali 
būti naudojama iš priekio arba iš galo. Kėdės kojelės su 
prisisiurbiančiomis taurelėmis, kad kėdė neslidinėtų ant 
dušo grindų. Dušo kėdė pagaminta iš ypač tvirto 
plastiko su užapvalintais kampais, nėra aštrių briaunų. 
Nerūdijančio metalo rėmas. Porankiai ir atlošas lengvai 
nuimami ir uždedami - nereikia jokių įrankių. Galimos 
keturios skirtingos dušo kėdės, mod. Pico konfigūracijos.
Techninės charakteristikos:
Sėdynės dydis: 43 x 42 cm. Sėdynės aukštis 
reguliuojamas kas 2,5 cm: 42,5 – 57,5 cm. Bendras kėdės 
plotis (gabaritinis matmuo): 57,5 cm. Atstumas tarp 
porankių: 43 cm. Higieninės išpjovos dydis: 18 x 14,5 cm. 
Svoris: 4,8 kg (su porankiais ir atlošu), 4,0 kg (su atlošu), 
4,1 kg (su porankiais), 3,2 kg (be porankių ir atlošo). 
Maksimali apkrova: 160 kg. Spalva: balta.

Atlenkiama dušo kėdė su porankiais 
R8804-60
Art. nr. R8804-60

Montuojama prie sienos: kai nenaudojama, užlenkiama 
prie sienos, kai naudojama – nuleidžiama. Anatomiškai 
išformuota sėdynė, pakeliami porankiai, su reguliuojamo 
aukščio atraminėmis kojelėmis. Komplekte nėra 
tvirtinimo varžtų. 
Techninės charakteristikos:
Sėdynės dydis: 38 x 37 cm. Reguliuojamas sėdynės 
aukštis: 44 - 55 cm. Bendras kėdės plotis (gabaritinis 
matmuo): 54,5 cm. Bendras kėdės gylis (gabaritinis 
matmuo): 47 cm. Atstumas tarp porankių: 46 cm. 
Sulankstytos kėdės gylis: 11,5 cm. Svoris: 9 kg. Maksimali 
apkrova: 135 kg. Spalva: balta.

Art. nr. 334.54

Ypač manevringas, su stūmimo rankena. Galima užvežti 
ant unitazo. Rėmas pagamintas iš dažyto plieno 
vamzdžio, saugus be aštrių briaunų, kraštai užapvalinti. 
Lengvai valomas, pagamintas iš tvirto plastiko ir plieno. 
Sėdynė su atviro tipo išpjova. Porankiai nuleidžiami, kad 
būtų patogiau nuo lovos, kėdės ar vežimėlio persėsti ant 
dušo vežimėlio. Nuimami pakojai, į šonus atlenkiamos 
pėdų plokštelės. 
Techninės charakteristikos:
Sėdynės dydis: 46 x 45 cm. Sėdynės aukštis: 51 cm. 
Bendras vežimėlio plotis (gabaritinis matmuo): 56 cm. 
Ratukai: Ø 125 mm, galiniai ratukai su stabdžiais. Svoris: 
11,9 kg. Maksimali apkrova: 130 kg. Spalva: šviesiai pilka / 
mėlyna. Kitų spalvų teirautis.

Dušo vežimėlis Erfurt
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Art. nr. 1452442

Sulankstoma, stabilaus rėmo su krepšeliu daiktams 
susidėti ir staliuku bei laikikliu ramentui. Nuėmus 
staliuką, galima atsisėsti. Staliuko aukštis nuo žemės: 61 
cm. Stūmimo rankenos su stabdžių rankenėlėmis, 
reguliuojamo aukščio: 71-98 cm. Atstumas tarp 
stūmimo rankenų: 39 cm. Vaikštynės plotis: 60 cm, ilgis: 
69 cm. Sulankstytos vaikštynės ilgis: 26 cm. Svoris: 9 kg. 
Maksimali apkrova: 130 kg. Ratelių skersmuo: 19 cm. 
Komplekte: krepšelis, staliukas ir laikiklis ramentui.

Vaikštynė su keturiais rateliais ir 
krepšeliu INVACARE Banjo

Art. nr. 1521677

Skirta statyti iš sėdimos padėties nuo lovos ar iš 
vežimėlio ir saugiai mokyti vaikščioti. Su 
paminkštintomis atramomis rankoms, kurios pasuktos 
25° kampu peties sąnario atžvilgiu. Toks kampas yra 
idealus, kad būtų išlaikyta viršutinės kūno dalies jėga. 
Atramos rankoms yra reguliuojamo pločio, abi juda tuo 
pačiu metu. Išorinės rankų atramų pločio ribos: 62 – 75 
cm, vidinis plotis tarp atramų: 34 – 47 cm. Mechaniniu 
būdu reguliuojamas vaikštynės aukštis: 87 – 132 cm. 
Vaikštynės važiuoklė patogi privažiuoti prie vežimėlio ar 
lovos, išorinis plotis: 70/79/88 cm, ilgis: 81 cm. Svoris: 16 
kg. Maksimali apkrova: 150 kg. Ratelių skersmuo: 125 
mm.
Papildomai galima užsisakyti elektriniu arba hidrauliniu 
būdu reguliuojamą vaikštynę su atramomis rankoms.

INVCARE vaikštynė su atrama rankoms 
Dolomite Step Up

Art. nr. 3000500.D1AA1

Lengvai valdomas, saugus ir įvairioms kėlimo situacijoms 
bei skirtingų būklių ligoniams pritaikomas ekonominės 
klasės keltuvas. Kėlimas-leidimas elektrinis, valdomas 
pulteliu. Važiuoklės išplatinimas-susiaurinimas 
mechaninis. Keltuvas veikia nuo įkraunamos baterijos. 
Maksimali apkrova: 170 kg. Kėlimo aukštis: 46,5-168,5 
cm.
Važiuoklės išplatinimas-susiaurinimas mechaninis: 65,5 
- 104 cm.
Važiuoklės ilgis: 115 cm, aukštis: 11,5 cm.
Ratukai: 100 mm Ø  dvigubi, 4 vnt., du iš jų su 
parkavimo stabdžiais.
Rėmas: dažyto plieno. Svoris: 42 kg.
Avarinis nuleidimas: elektrinis ir mechaninis.
Su pilnai įkrauta baterija galima atlikti 40 
pakėlimo/nuleidimo ciklų.
Gaminys pažymėtas CE ženklu ir atitinka Tarybos 
Direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos gaminių 
reikalavimus.
Komplekte: diržo laikiklis su 2 kabliais ir universalus 
kėlimo diržas, dydis M (art. nr. 1485883).

Mobilus elektrinis keltuvas Birdie
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Art. nr. 470.0012

Patentuota lenktos formos slankioji lenta, skirta 
persislinkimui iš / į vežimėlį - automobilį - kėdę - lovą. 
Neslystantis apatinis paviršius užtikrina gerą sukibimą su 
lovos ar vežimėlio paviršiumi. Lengvai valoma ir 
prižiūrima, atspari rūgštims. 
Maksimali apkrova esant < 30 cm tarpui - 130 kg, < 20 
cm tarpui - 150 kg.
Dydis: 68 x 23 cm. Svoris: 1,2 kg.

Lenta perslinkimui Glideboard

Art. nr. V20

Mechaniniams ir elektriniams vežimėliams, skuteriams. 
Su transportuoti skirta rankena, kuri nusilenkia prie 
panduso šono. Dėl perforuoto paviršiaus sumažinamas 
panduso svoris bei suteikiamas geresnis sukibimas juo 
važiuojant. Pandusas ištiesiamas nenaudojant 
papildomų įrankių. Maksimalus panduso ilgis: 200 cm, 
transportavimo ilgis: 102 cm, vidinis plotis: 21 cm, svoris: 
6,3 kg, maksimali apkrova: 300 kg. Rekomenduojamas 
užvažiavimo aukštis: 40 cm. Komplekte yra viena pora 
pandusų.

Dviejų dalių sulankstomi pandusai

Art. nr. U3

Mechaniniams vežimėliams. Su transportuoti skirta 
rankena, kuri nusilenkia prie panduso šono. Dėl 
perforuoto paviršiaus sumažinamas panduso svoris bei 
suteikiamas geresnis sukibimas juo važiuojant. Pandusas 
ištiesiamas nenaudojant papildomų įrankių. Panduso 
maksimalus ilgis: 288 cm, transportavimo ilgis: 117 cm, 
vidinis plotis: 18 cm, svoris: 8,1 kg, maksimali apkrova: 
250 kg. Rekomenduojamas užvažiavimo aukštis: 60 cm. 
Komplekte yra viena pora pandusų.

Trijų dalių teleskopinis pandusas

Rėmas: plieno, suglaudžiamas, sidabro spalvos. Nugaros 
atramos ir sėdynės medžiaga: nailonas, juodas. Pakojai: 
pasukami 80° į vidų arba į išorę. Pėdų plokštelės: 
atlenkiamos. Kulnų atramos su nuimamais dirželiais. 
Porankiai: nuimami. Ratai: galiniai 24“, monolitiniai, su 
stipinais ir atšvaitais, su stūmimo rankenomis iš 
anoduoto aliuminio, su greito nuėmimo įtaisu. Priekiniai: 
8“, monolitiniai. Stabdžiai: parkavimo, 
nuleidžiama-pakeliama stabdžių rankenėlė abejose 
sėdynės pusėse. Sėdynės plotis (pasirinktinai): 41 / 43 / 
45 / 48 / 51 cm. Bendras vežimėlio plotis (gabaritinis 
matmuo): sėdynės plotis + 20,5 cm. Suglausto vežimėlio 
plotis: 30,5 cm. Sėdynės gylis: 42,5 cm. Nugaros atramos 
aukštis: 41 cm. Nugaros atramos vertikalizavimo 
kampas: 7°. Sėdynės aukštis (dvi padėtys): 45 / 50 cm. 
Bendras vežimėlio aukštis: 86,5 / 91,5 cm. Maksimali 
apkrova: 127 kg. Svoris: 16,5 kg. Komplekte yra saugos 
diržas (liemens). Priedai (užsakomi papildomai): 
apsaugos nuo vertimosi atgal (pora).

Universalus kambario-lauko vežimėlis 
Invacare Action 1 NG



Montuojamos į lubas, į sieną arba į grindis priklausomai nuo lubų ir sienų konstrukcijos bei patvarumo. Jeigu patalpoje 
lubos aukštesnės nei 2,50 metrų, bėgiai prie lubų tvirtinami su specialiais fiksuoto arba reguliuojamo aukščio bėgių 
laikikliais. 
Atsižvelgiant į poreikius, bėginė sistema gali apimti visą patalpą arba tik kelias perkėlimo zonas, pvz., nuo lovos ant 
vežimėlio / tualeto kėdės. Pagrindiniai bėginio keltuvo privalumai: neužima vietos ant grindų, slaugytojas / 
kineziterapeutas kėlimo metu yra arti žmogaus (didesnis paciento saugumo jausmas).
Stacionarus bėginis keltuvas komplektuojamas pagal individualius poreikius ir konstrukcines patalpos savybes. Sistemą 
sudaro bėgis (su tvirtinimo detalėmis) ir kėlimo variklis, kuris lengvai juda išilgai bėgio stumiant už diržo laikiklio. 
Kėlimas ir leidimas atliekamas valdymo pultu. Kėlimo variklis veikia nuo įkraunamos baterijos. Maksimali apkrova: nuo 
200 kg. Su avarinio nuleidimo funkcija.

Montuojamos į lubas, į sieną arba į grindis priklausomai nuo lubų ir sienų konstrukcijos bei patvarumo. Jeigu patalpoje 
lubos aukštesnės nei 2,50 metrų, bėgiai prie lubų tvirtinami su specialiais fiksuoto arba reguliuojamo aukščio bėgių 
laikikliais. 
Atsižvelgiant į poreikius, bėginė sistema gali apimti visą patalpą arba tik kelias perkėlimo zonas, pvz., nuo lovos ant 
vežimėlio / tualeto kėdės. Pagrindiniai bėginio keltuvo privalumai: neužima vietos ant grindų, slaugytojas / 
kineziterapeutas kėlimo metu yra arti žmogaus (didesnis paciento saugumo jausmas).
Stacionarus bėginis keltuvas komplektuojamas pagal individualius poreikius ir konstrukcines patalpos savybes. Sistemą 
sudaro bėgis (su tvirtinimo detalėmis) ir kėlimo variklis, kuris lengvai juda išilgai bėgio stumiant už diržo laikiklio. 
Kėlimas ir leidimas atliekamas valdymo pultu. Kėlimo variklis veikia nuo įkraunamos baterijos. Maksimali apkrova: nuo 
200 kg. Su avarinio nuleidimo funkcija.
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Stacionari bėginė sistema, apimanti visą patalpą
Sistemą sudaro du stacionarūs bėgiai tvirtinami 
lygiagrečiai vienas kito ir vienas skersinis bėgis, kuris 
juda skersai lygiagrečių bėgių. Kėlimo variklis juda išilgai 
skersinio bėgio.

Vienas tiesus bėgis
Naudojamas, kai perkėlimui reikia apimti tik kelias 
zonas, pvz., nuo lovos ant vežimėlio / tualeto kėdės.

Lenktas bėgis
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Reabilitacijoje Didelį antsvorį ir nutukimą
turintiems ligoniams perkelti

Baseine

Universalus stacionarių bėginių keltuvų pritaikymas

Intensyviosios terapijos skyriuje Ligoninės palatoje Globos namuose
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Art. nr. PAL

Keltuvo nereikia tvirtinti į grindis, vienas žmogus lengvai 
gali perstumti keltuvą iš vienos vietos į kitą. Veikia nuo 
įkraunamos baterijos. Lengvai ir paprastai valdomas 
paties naudotojo arba padėjėjo vandeniui atspariu 
rankiniu pultu. Su fiksuojamais ratukais ir stabilizatoriais. 
Pritaikomas visiems baseinams. 240° pasisukimo 
spindulys užtikrina saugų naudotojo perkėlimą. 
Pagamintas iš milteliniu būdu dažyto nerūdijančio plieno 
ir aliuminio.
Techninė specifikacija:
• Maksimali apkrova: 136 kg.
• Maksimalus kėlimo greitis: ~1,47 cm/sek.
• Ratukai: 12,5 cm skersmens.
• Keltuvo svoris: 386 kg.
• Bendras aukštis: 182,5 cm.
• Keltuvo pagrindo dydis: aukštis 59 cm, plotis 73 cm, 
gylis 93 cm.
• Bendras keltuvo gylis su nuleista svirtimi: 165 cm, su 
visiškai ištiesta svirtimi: 212 – 227 cm.
• Sėdynės (sėdimosios dalies) įleidimas į vandenį: 45-50 
cm žemiau vandens linijos.
• Keltuvo pasisukimo spindulys: 240° (po 120° į vieną ir į 
kitą pusę).
Standartinėje komplektacijoje: įkraunama 24 V baterija, 
įkroviklis, baterijos konsolės dangtis, vandeniui 
nepralaidus valdymo pultas, pakojis, juosmens diržas.
Papildomai užsakomi priedai: nuimami porankiai, 
liemenė-diržas viršutinei kūno daliai, sėdimosios dalies 
paminkštinimas, lenta kelti gulimoje padėtyje, bevielis 
valdymo pultas ir  viso keltuvo uždangalas.

Mobilus keltuvas į baseiną

Tiesus 5 m ilgio bėgis.
Kėlimo diapazonas: 300 cm.
Kėlimo greitis: 0,03 m/sek.
Valdymas: elektroninis, pulteliu.
Veikimas: su pilnai įkrautomis baterijomis galima atlikti 
30 kėlimo ciklų keliant maksimalų leistiną svorį.
Elektrinis ir mechaninis avarinis nuleidimas, avarinio 
sustojimo mygtukas.
Valdymo pultelis: 4 funkcijų, su laidu.
Kėlimo diržo sėdynė pagaminta iš medžiagos, tinkamos 
maudymui.
Maksimali apkrova 160 kg.
Specialus kėlimo diržas.

Bėgininis keltuvas baseine

Įgyvendintas projektas vaikų su specialiaisiais
poreikiais ugdymo įstaigoje



UAB „TEIDA”
biuras ir ekspozicijų salė
Karaliaus Mindaugo pr. 16/ Druskininkų g. 1, Kaunas
Tel.: 8 37 323 576, faks.: 8 37 209 358
El. p.: info@teida.lt
www.teida.lt
Darbo laikas: I-V 9-18 val.

Parduotuvės SVEIKATOS REIKMENYS
(konsultacijos, prekyba, nuoma):

A. Vivulskio g. 18
Tel.: 8 5 219 5921, mob.: 8 616 32123
El. p.: vilnius@teida.lt 
Darbo laikas: I-V 9-18 val.

VILNIUJE

Birštono g. 12/ Puodžių g. 2
Tel.: 8 37 323 576, mob.: 8 686 99909
El. p.: kaunas@teida.lt 
Darbo laikas: I-V 9-18 val.

KAUNE

S. Daukanto g. 2
Tel.: 8 650 94699
El. p.: klaipeda@teida.lt 
Darbo laikas: I-V 9-18 val.

KLAIPĖDOJE

Parduotuvė internete:
www.teida.lt


