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Human Mobility Spravodaj

Čo všetko by mal vedieť múdry vozičkár...?
Wingus – Novinka v rade elektrických vozíkov

BRAVOracer - pre mladých výmyselníkov
Súťažte s nami o praktické vrecko na mobilný telefón
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Úvodné slovo

Milí priatelia spoločnosti Ottobock,
 
Je pre nás veľkým potešením, že napriek ťažkým časom 
pandémie sa vám môžeme prihovoriť prostredníctvom 
nášho „elektronického spravodaja“.
 
Veľmi si vážime skutočnosť, že naša spolupráca sa teraz
ešte viac zintenzívnila práve s vami, zástupcami 
odbornej verejnosti, obchodnými partnermi a v 
neposlednom rade aj s našimi zdravotne 
znevýhodnenými spoluobčanmi. Prostredníctvom 
našich konzultácií, produktov a sociálneho programu 
sa stávame neoddeliteľnou súčasťou vášho 
profesionálneho, či osobného života. Zodpovedne si 
uvedomujeme túto hodnotu, hodnotu byť pre vás 
nápomocným partnerom.
 
Dovoľte nám teda, aby sme vás v mene spoločnosti 
Ottobock ešte raz privítali a umožnili vám dozvedieť sa 
niečo o novinkách zo širokého portfólia našich 
produktov, ako aj niečo zo života našej firmy.
 
Prajeme vám príjemné čítanie a veľa zdravia.
 
Human Mobility Tím spoločnosti Otto Bock Slovakia
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Čo vie múdry vozičkár? 

Volám sa Peter Reinhardt a už 
veľa rokov sa zaoberám 
invalidnými vozíkmi a ľuďmi, 
ktorí ich denne používajú. 
Počas rokov svojej práce som 
získal veľa skúseností s  tým, 
s  akými predstavami si ľudia 
vyberajú vozík, aké majú 
ohľadom vozíka potreby a ako 
vozík treba nastaviť s ohľadom 
na zdravotný stav. Každý 
vozičkár má o  vozíku svoje 
vlastné predstavy, avšak nie 

každý si uvedomuje všetky aspekty, ktoré treba 
zohľadniť, aby vozík skutočne dobre slúžil a podporoval 
fyzickú a zdravotnú kondíciu.

Nie je vozík ako vozík 

Vozík si vyberáte na obdobie minimálne piatich rokov. Je to pomôcka, ktorá 
bude súčasťou vášho života a bez toho, že by ste si to uvedomovali, môže 
výrazne ovplyvniť váš zdravotný stav. Keďže v praxi sa často stretávam so 
zdravotne znevýhodnenými ľuďmi, rozhodol som sa zhromaždiť všetky 
informácie, ktoré som nazbieral s tímom našich spolupracovníkov. 

Aby ma môj vozík nenechal v štichu

Dôležité je uvedomiť si, že vozík budete používať každý deň niekoľko rokov a  že nie 
s  každým vozíkom sa dostanete na všetky miesta, kam budete potrebovať (napr. do 
výťahu, na toaletu a ďalšie miesta, a  to nielen doma!). So zle nastaveným vozíkom sa 
vám môže stať, že budete prepadávať dozadu alebo že z  neho budete padať. Takisto 
môžete mať bolesti chrbta, dekubity, problémy s vylučovaním, či s dýchaním a budete sa 
cítiť zbytočne rýchlo unavení. Predovšetkým však asi chcete byť čo najmenej závislí od 
svojho okolia, a  preto je dôležité, aby ste si pri výbere nového vozíka odpovedali na 
nasledujúce otázky.
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Ak si odpoviete na nasledujúce otázky,  
môžete sa vyhnúť chybám pri výbere vozíka.

Zapísaním odpovedí si vytvoríte akýsi prehľad kritérií na výber vozíka, ktorý 
bude pre vás ako ušitý na mieru. Môžete sa v budúcnosti vyhnúť chybám, 
ktoré pri výbere vozíka mnohí robia. A nezabudnite, že s každou chybou, 
ktorú urobíte, sa môžete stretávať niekoľko rokov alebo aj natrvalo.

Čo je pre môj vozík najdôležitejšie?
Je to hmotnosť, dizajn, cena, možnosť zložiť ho, či 
niečo iné... .

Koľko času denne trávim na vozíku?

Kde všade sa pohybujem?
•  Aké prekážky musím prekonávať pri bežných 

činnostiach? (obrubníky, dlažba, prahy, prejazd 
cez koľajnice…)

•  V akom teréne sa najčastejšie pohybujem? 
(doma, v meste, v prírode…)

•  Aké široké sú najužšie dvere, cez ktoré 
prechádzam?

•  Aké vysoké sú stoly, pod ktoré sa potrebujem 
dostať?

•  Akým spôsobom prekonávam schodisko? 
(asistent, schodolez, rampy, plošiny, výťahy…)

•  Ktoré presuny zvládam samostatne? (na toaletu, 
do sprchy, do postele, do auta…)

Vystačím si sám / sama?
•  Pri ktorých činnostiach potrebujem pomoc inej 

osoby?
•  Kto a ako často ma na vozíku tlačí? (potrebuje, 

napr. výsuvné madlá? Aký je vysoký? Má na 
vozík nejaké požiadavky?)

•  Kto mi vozík prenáša, nakladá do auta? (Je pre 
neho významná možnosť skladania, či 
hmotnosť?)

Mám zdravotné problémy?
•  Cítim sa na vozíku rýchlo unavený? (vozík sa mi 

ťažko poháňa, vynakladám príliš veľa energie 
na stabilizáciu a pod.)

•  Potrebujem nejakú fixáciu nôh, panvy, 
hrudníka?

•  Mám problém s dekubitmi? Ak áno, kde? 
(chrbát, zadok, stehná, päty…)

•  Mal/a som v súvislosti s používaním pomôcky 
poranenie alebo úraz?

•  Ktoré ďalšie pomôcky so sebou potrebujem 
voziť? (palice, komunikátor, infúzie, kyslíkové 
fľaše, urinálne sáčky…)

Čo všetko na vozíku robím?
•  Aké aktivity na vozíku potrebujem robiť? (šport, 

kancelárske práce, výlety…)
•  Ktoré aktivity na súčasnom vozíku nezvládam?
•  Budem využívať rovnaký vozík aj v zamestnaní?
•  Potrebujem špeciálne úpravy pre svoje záľuby a 

koníčky? (adaptér na handbike, podpera na 
lukostreľbu, náhradné kolesá na pohyb v lese alebo 
ďalšie úpravy)

•  Musím si z vozíka presadať na toaletu?

Ako s vozíkom zaobchádzam?
•  Aký je pre mňa optimálny presun na vozík alebo z 

vozíka? (bokom, pomocou zdvíhača…)
•  Ako nakladám vozík do auta? (svojpomocne, pomocou 

nakladacieho zariadenia)
•  Akú najvyššiu hmotnosť dokážem opakovane zdvihnúť 

s natiahnutými ramenami? (kvôli nakladaniu vozíka 
do auta).

Kto sa mi o vozík stará?
•  Dokážem si sám pomôcku nastaviť, či zaistiť základný 

servis?
•  Aké najčastejšie nedostatky som riešil na svojom 

súčasnom vozíku? (pri výbere nového vozíka sa možno 
týmto nedostatkom vyhnúť)

•  Poradil mi niekto pri nastavovaní vozíka ohľadom 
správneho sedu?

•  Aké máte skúsenosti s reklamáciami alebo opravami?
•  Mám pomôcku poistenú? (proti krádeži, na škody 

spôsobené prevádzkou)

Akým spôsobom budem vozík financovať?
•  Mám nárok na pomôcku hradenú zdravotnou 

poisťovňou?
•  Mám nárok na príspevok z ÚPSVaR (úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny)?
•  Prispel by mi na vozík zamestnávateľ alebo iné 

spriaznené firmy?
•  Stojí mi za to vziať si úver na lepší vozík?
•  Mám kontakt na nadácie, ktoré by mi s financovaním 

pomohli?
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Prehľad produktov   Human mobility
Vozíky na aktívne 
používanie

Štandardné / 
Špeciálne vozíky

Elektrické 
vozíky

Detský 
program

Individuálne 
ortotické riešenia

Príslušenstvo 
k vozíkom

Zenit

Avantgarde Ti 8,9 - DS

Ventus

Marcus 6

Start Multi XXL

Start M3 Hemi/QUADRU

Wingus

A 200

Juvo

Bravo Racer

KidWalk

Kimba Neo

Dynamické ortézy

RGO systém bedrového kĺbu

Aktívne proprioceptívne FO

Antidekubitné sedačky

Fixácia, peloty a podložky

Chrbtové opierky

klikni a prelistuj si 
online katalóg

https://www.ottobock.sk/media/na-stiahnutie/mobility-solutions-katal%C3%B3g-2016.pdf
https://www.ottobock.sk/invalidn%C3%A9-voz%C3%ADky/aktivita-sport-a-exterier/aktivny-kazdy-den/zenit/
https://www.ottobock.sk/invalidn%C3%A9-voz%C3%ADky/aktivita-sport-a-exterier/aktivny-kazdy-den/avantgarde-ti-8-9-ds/
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/aktivita-sport-a-exterier/aktivny-kazdy-den/ventus/
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/aktivita-sport-a-exterier/aktivny-kazdy-den/marcus-6/
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/aktivita-sport-a-exterier/aktivny-kazdy-den/start-multi-xxl/
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/aktivita-sport-a-exterier/aktivny-kazdy-den/start-m3-hemi-quadru/
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/komplexne-riesenia/elektricke-voziky/a200/index.html
https://www.ottobock.sk/invalidn%C3%A9-voz%C3%ADky/komplexne-riesenia/elektricke-voziky/juvo/index.html
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/deti/skolka-a-skola/bravo-racer/
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/deti/volny-cas-a-hra/kidwalk/index.html
https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/deti/cestovanie-a-vylety/kimba-neo/index.html
https://www.ottobock.sk/invalidn%C3%A9-voz%C3%ADky/aktivita-sport-a-exterier/prislusenstvo/antidekubitn%C3%A9-seda%C4%8Dky/
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Wingus
Spoľahlivý a pohodlný dizajn

PREDSTAVUJEME

Wingus je elektrický invalidný vozík s pohonom 
zadných kolies, ktorý je rovnako vhodný na vnútorné 
aj vonkajšie použitie. Tento kompaktný a dobre 
ovládateľný model sa vyznačuje inovatívnou  
a odolnou konštrukciou rámu s vysokým komfortom 
jazdy. Wingus je spojením nemeckej spoľahlivosti  
a funkčnosti s atraktívnym minimalistickým 
dizajnom.

Výbava/Príslušenstvo
• Odklopný ovládací panel
• Predné aj zadné elektrické osvetlenie
• Úložný priestor pod sedadlom
• Blatníky na zadných kolesách
• Gélové batérie
• Fixačné pásy na chodidlá
• Držiak na barle
• Držiak na pohár
• Vrecko na mobilný telefón
• Možno kombinovať s vysoko kvalitnými podsedákmi 

a opierkami hlavy z rady príslušenstva Ottobock
• Adaptér s opierkou hlavy

Technické údaje

Šírka sedadla 400 – 460 mm

Hĺbka sedadla 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 mm

Predná výška sedu 500 mm

Celková dĺžka  
s vyklopenou stupačkou  
so zloženou stupačkou

 
893 mm  
1,050 mm

Celková šírka 585 mm

Výška chrbtovej opierky 550 mm

Nastaviteľný uhol sklonu  
chrbtovej opierky 0° / 10° / 20°

Dĺžka rozsahu predkolenia  
s 50 mm podsedákom (min./max.) 380 – 480 mm

Dojazd 25 km

Maximálny rýchlosť 7,2 km/h.

Maximálna výška prekážky  
na zdolanie 50 mm

Schopnosť stúpania 7° (12%)

Maximálne zaťaženie 120 kg

Hmotnosť 57 kg

Adaptér s opierkou hlavyOdklopný ovládací panel Elektrické osvetlenie podľa nemeckých
bezpečnostných noriem pre motorové
vozidlá

UVÁDZACIA CENA

1680 €
S DPH
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BRAVOracer
Detský aktívny vozík špeciálne upravený na mieru

Spoločník so štýlovým dizajnom, ktorý zodpovedá det-
ským osobným túžbam s mnohými možnými farebnými 
variáciami. Praktický, kompaktný, ľahko skladateľný a 
ľahko použiteľný v každodennom živote. Aktívny vozík, 
ktorý bol vyvinutý na základe tela a rastových dát detí. 
Prispôsobuje sa detským požiadavkám a spĺňa terapeutické 
odporúčania overené metódami.

Plne hradený zdravotnou poisťovnňou 
Kód ZP: L81791

Čo je na mne zvláštne?
• Vďaka stabilnej konštrukcii je odolný proti 

skrúteniu, vynikajúce jazdné vlastnosti a 
schopnosť otáčania

• Konštrukcia umožňuje nástup cez podnožku a 
širokú abdukciu

• Rastie s dieťaťom – nastaviteľná výška, šírka, 
hĺbka sedadla, poloha a uhol chrbtovej opierky 
a ťažisko pri rovnakom nastavení podvozku

Technické údaje

Nosnosť max. 60 kg

Šírka sedadla 20 – 36 cm

Hĺbka sedadla 24 – 38 cm

Výška sedadla 32 – 51 cm

Celková šírka 49 – 65 cm

Dĺžka 61,5 – 81,5 cm

Výška chrbtovej opierky 20 – 40 cm

Dĺžka predkolenia 15 – 45 cm

Područky voliteľné

Uhol chrbtovej opierky -15°/+15°

Hmotnosť od 9 kg

•  Kryt kolies – vzor „Robots“ •  Kryt kolies – vzor „Grafik“•  Kryt kolies – vzor „Spectrum“ •  Kryt kolies – vzor „Miracle“•  Kryt kolies – vzor „Network“

https://www.ottobock.sk/mobility-solutions/deti/skolka-a-skola/bravo-racer/
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Milí priatelia, kolegovia,
zapojte sa do súťaže o praktické vrecko na mobilný telefón. Pošlite nám názov aspoň jedného 
invalidného elektrického vozíka Ottobock plne hradeného zdravotnou poisťovňou a my zo 
správnych odpovedí vyžrebujeme 2 výhercov.

Odpovede zasielajte na info@ottobock.sk do 15.05.2021. 
Výhercov uverejníme v ďalšom čísle Human Mobility Spravodaj.

Víťazom súťaže o balíček reklamných predmetov sa stáva pani 
Božena z mestečka Lednické Rovné. Srdečne blahoželáme. 

Odpovedaj a vyhraj! 
praktické vrecko na mobilný telefónSÚŤAŽ

Human Mobility

mailto:info%40ottobock.sk?subject=
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Navštívte naše poradenské centrum a dohodnite si nezáväznú konzultáciu.
Otto Bock Slovakia s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava 5 | www.neuroorto.sk | +421 915 090 060 | www.ottobock.sk

Využitie Ottobock technológií, 
skúseností a know-how, 
komplexné a špeciálne vybavenia 
vykonávané certifikovanými 
odborníkmi.

Vyváženie želania na funkčnosť, 
bezpečnosť, prirodzený vzhľad 
alebo pohodlie.

Pomôžeme vám zodpovedať vaše špecifické otázky a podať vám 
všetky potrebné informácie pre vaše individuálne riešenia.

Multidisciplinárny tím zložený 
z ortopedických technikov, 
terapeutov a externých lekárskych 
špecialistov.

Využitie širokej škály produktov, 
možnosť odskúšania rôznych 
typov pomôcok.

Ľudia na prvom mieste.
Myšlienka vzniku neuroortotického centra Ottobock na 
Slovensku je odpoveďou na každodennú komunikáciu 
a starostlivosť o ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. 
Požiadavky na individuálne zdravotnícke pomôcky sú tak 
odlišné, ako život každého z nás.

Čo je to Neuro Orthotics Center Ottobock ?
Poradenské centrum pre nezáväznú konzultáciu individuálnych 
požiadaviek na ortotické vybavenie ako aj riešenia mobility 
pre pacientov s neuromuskulárnym postihnutím.

Juraj Jánošík, riaditeľ spoločnosti Otto Bock Slovakia s.r.o.

Neuro Orthotics Center

http://www.neuroorto.sk
http://www.ottobock.sk
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Röntgenova 26 · 851 01 Bratislava 5 · Slovak Republic  
Phone +421 2 32 78 20 70 · Fax +421 2 32 78 20 89  

e-mail: info@ottobock.sk · www.ottobock.sk 

Infolinka: 0915 090 060

Kontaktujte nás
Sociálne poradenstvo
Našim zdravotne znevýhodneným klientom, či rodičom zdravotne 
znevýhodnených detí, pomáhame zorientovať sa v možnostiach získania 
zdravotnej pomôcky, aj napriek ich nepriaznivej sociálnej situácii. 
Informujeme klientov o  systéme sociálnej pomoci a  starostlivosti 
o  zdravotne znevýhodnených. Pomáhame klientom s  oslovovaním 
pomáhajúcich organizácií v tejto oblasti (nadácie, nadačné fondy).

Poradcovia z vášho regiónu
Na vami zadanú adresu privezú pomôcky, ktoré by ste radi vyskúšali. 
Poradia vám, aké riešenie je pre vás najvhodnejšie s ohľadom na váš 
životný štýl a prostredie, v ktorom sa pohybujete. Prípadný servis 
produktov vyrieši náš technik priamo u vás doma. V prípade potreby 
opravy v sídle spoločnosti Ottobock vašu mobilitu vždy zabezpečíme 
náhradnou pomôckou.

Manažér oblasti Human Mobility

Peter Reinhardt 
+421 917 863 809 
peter.reinhardt@ottobock.sk
Región: Bratislavský kraj

Servis a technická podpora Human Mobility

Igor Šmýkal 
+421 918 956 447 
igor.smykal@ottobock.sk

Dušan Sacher 
+421 917 519 018 
dusan.sacher@ottobock.sk
Región: Nitriansky kraj, Trnavský kraj, 
   Trenčiansky kraj

Ortotické riešenie mobility
Manažér oblasti Ortotické riešenia

Mgr. Nataša Bancíková 
+421 918 956 449 
natasa.bancikova@ottobock.sk

Otváracie hodiny: Po - Pia od 8:00 do 16:00 
Objednajte sa prosím vopred: +421 2 3278 2070 
Veľkoobchodné objednávky: vydajna@ottobock.sk

Výdajňa ortopedicko-protetických 
pomôcok

Odborný zástupca výdajne 
ortopedicko-protetických pomôcok

Mgr. Natália Poláková  
+421 918 744 507 
vydajna@ottobock.sk 
natalia.polakova@ottobock.sk

Ján Kukula 
+421 917 863 808 
jan.kukula@ottobock.sk
Región: Žilinský kraj, Banskobystrický kraj

Richard Klein 
+421 917 990 781 
richard.klein@ottobock.sk
Región: Košický kraj, Prešovský kraj

Sledujte náš oficiálny profil spoločnosti  
Otto Bock Slovakia na sociálnych sieťach.

mailto:info%40ottobock.sk?subject=
https://www.ottobock.sk/
mailto:peter.reinhardt@ottobock.sk
mailto:igor.smykal@ottobock.sk
mailto:dusan.sacher@ottobock.sk
mailto:natasa.bancikova@ottobock.sk
mailto:vydajna@ottobock.sk
mailto:vydajna@ottobock.sk
mailto:natalia.polakova@ottobock.sk
mailto:jan.kukula@ottobock.sk
mailto:richard.klein@ottobock.sk
https://www.instagram.com/ottobock_slovakia/
https://www.facebook.com/ottobockslovakia
https://www.youtube.com/channel/UCa7SPZZnMZRd0ZyS0p8kAMQ/featured

