
obj.č. označení / vybavení cena bez DPH
200.003 MOTOmed® viva2  - základní jednotka včetně držadla a universálních bezpečnostních podložek 84 600,00 Kč

pro chodidla (standardní kombinace barvy přístroje je stříbrná-bílá)
200.008 MOTOmed® viva2_PARKINSON - základní jednotka včetně držadla a universálních bezp. podložek 88 590,00 Kč

pro chodidla (standardní kombinace barvy přístroje je stříbrná-bílá)

Volba jiných chodidlových podložek a možnosti upevnění (za doplatek)
103 chodidlové podložky pro nestejně dlouhé končetiny  (1pár) 5 940,00 Kč
105 chodidlové podložky s vybočením do stran v oblasti prstů  (1pár) 4 770,00 Kč
152 chodidlové podložky určené k dezinfekci (1pár) 1 200,00 Kč
512 zařízení umožňující nastavení vzdálenosti chodidlových podložek do šířky 5 100,00 Kč

Příslušenství pro gymnastické procvičování dolních končetin k přístroji MOTOmed viva2
302 Vodidla pro dolní končetiny s nastavitelnou výškou a lýtkovými podložkami (1pár) 3 930,00 Kč
303 Vodidla pro dolní končetiny s opěrkou pro lýtka dezinfikovatelné - pár 5 010,00 Kč
304 Vodidla pro dolní končetiny s opěrkou pro lýtka prodloužené, dezinfikovatelné - pár 4 740,00 Kč
506 přidržovače pro chodidla - gumové válečky (1pár) (nutné při silných spasmech) 9 150,00 Kč
507 zařízení pro rychlou změnu nastavení poloměru pedálů 7 410,00 Kč

507N zařízení pro rychlou změnu nastavení poloměru pedálů - dovybavení 15 210,00 Kč
549 přidržovadla (gumové válečky) s ovladačem pro chodidla - pár 13 560,00 Kč

Příslušenství pro gymnastické procvičování horní části těla k přístroji MOTOmed viva2
250 trenažér paží s motorem (vč.upínacího modulu ) - včetně symetrie paží 25 560,00 Kč

250N trenažér paží s motorem (vč.upínacího ramene, symetrie paží a odkládací podložky pro ovládač) 34 680,00 Kč
251 trenažér paží s motorem PARKINSON(vč.upínacího modulu ) - včetně symetrie paží 28 200,00 Kč

251N trenažér paží s motorem PARKINSON(vč.upínacího modulu ) - včetně symetrie paží (dodatečná montáž) 37 320,00 Kč
371 Držák pro ruce ERGO 5 850,00 Kč
552 podložky pro dolní část paží  s podložkou pro ruce –fixace suché zipy (1pár) 7 860,00 Kč
554 úprava přístroje na souběžný chod paží 4 830,00 Kč
555 rukojeť Tetra (1pár) 7 950,00 Kč
556 podložky pro dolní část paží s upevňovací manžetou (1pár) 8 910,00 Kč
557 vertikální rukojeť s podložkou pro ruce (1pár) 3 690,00 Kč
562 manžeta sloužící upevnění ruky 1 ks 1 290,00 Kč
563 vertikální rukojeti s podložkami pro ruce (1pár) 5 040,00 Kč
567 hákové držadlo (1 kus) 1 830,00 Kč

Některá další přídavná zařízení - příslušenství 
8 pojistka proti převrhnutí vozíku (nutné při silných spasmech) 4 410,00 Kč

522 zařízení bránící vytáčení kolen-je žádoucí při cvičení prováděném vleže na žíněnce 11 340,00 Kč
534 zařízení k procvičování kotníků s pomocí pákového mechanizmu (1pár) 20 910,00 Kč
538 zařízení k procvičování kotníků s nastavováním pomocí expandérů (1pár) 10 440,00 Kč
535 vyvažovací závaží pro pacienty s amputovanou končetinou, které umožňuje ucelený pohyb při cvičení 6 240,00 Kč
536 zařízení pro změnu nastavení přístroje do výšky (od 7 do 15 cm) 8 850,00 Kč
275 měřič tepu s klipsou na ucho se dvěma bezpečnostními programy co do zátěže tepu 5 910,00 Kč
540 plochá noha určená stabilitě přístroje-pro snadnější najíždění sportovních vozíků 780,00 Kč
237 Motivační program TuxKart-TuxRacer - nutné použití s počítačovou setavou 8 430,00 Kč
230 vyhodnocovací program sam2 a sPrint-kompletní balíček (vč.čipové karty,obslužné jednotky přístroje 12 810,00 Kč

se čtecím zařízením čipkarty  a čtecího zařízení čipkarty pro osobní počítač)

Funkční elektrostimulace REHAMOVE FES
214 Sériový port RS232 viva2 pro napojení elektrostimulace 7 170,00 Kč
219 Rehamove - funkční eletrostimulace cena na vyžádání

N - dodatečná montáž

K cenám je nutno připočíst 15% DPH pro soukromé účely a pro veřejné zařízení 21% DPH. 

Výhradní dovozce přístrojů MOTOmed® německého výrobce RECK pro ČR a SR prodej, servis, poradenství   
     REPO-RECK spol. s r.o., Jablůnka 239, 756 23 Jablůnka nad Bečvou

     tel. +420 571 452 291, mob. +420 603 214 000, fax +420 571 420 855, e-mail: kontakt@motomed.cz      

Ceník MOTOmed® viva2 - platnost od 1.1.2013
(základní informace na internetové stránce www.motomed.cz a v Přehledu modelů přístrojů MOTOmed®)

                      viva2 obj.č.200                                      viva2 obj.č.200+250                       viva2 obj.č.200+250+556                                           ovládací jednotka viva2

Za dodatečnou montáž příslušenství a při opravách účtujeme kilometrovné ve výši  8,00Kč/km.  

mailto:kontakt@motomed.cz
http://www.motomed.cz

