
 

 

Cenová nabídka: Kolenní motodlaha   
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Kolenní motodlaha „Optiflex 3“ 

  

 moderní motorová dlaha pro rehabilitaci dolních končetin 

 možnost přizpůsobit rozměrům rehabilitované končetiny  

 možnost provádět rehabilitaci v širokém rozsahu úhlů 

 přehledný ovládací panel 

 dálkové ovládání  

 velký LCD displej znázorňující všechny aktuální informace o terapii 

Patentovaná programová výbava  

 progresivní rozsah pohybu – speciální program umožňující zvyšování 

rozsahu flexe každou hodinu o 1°, maximální zvýšení flexe 5° za 24 hodin 

 oscilační zóna – umožňuje v rámci programu omezený oscilační rozsah 

pohybu 

 rychlý návrat – ochranná funkce umožňující v případě nepříjemných pocitů 

pacienta rychlý návrat končetiny do počátečního úhlu terapie. 

 komfortní zóna – funkce respektující práh bolesti pacienta s úpravou 

rozsahu pohybu 

Technické parametry: 

 koleno, kyčel – extenze / flexe –10° až 120° 

 úhlová rychlost 30°–150°/min 

 maximální váha pacienta 159 kg 

 hmotnost 12 kg 

 napájení: 230 V / 50 Hz 

 

Kolenní motodlaha „Optiflex 3“ 
Cena bez 21 % DPH 

CENA PRO FN MOTOL 

105.900,- Kč 

69.900,- Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Možné příslušentsví: 

Transportní vozík k motodlaze optiflex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vozík určený k přepravě kolenní motodlahy 

 lehký, snadno umístitelný k posteli pacienta 

  

Transportní vozík Cena bez 21 % DPH 9.900,- Kč 

 

Optiflex 3 používají například v těchto zařízeních: 

Nemocnice Jihlava 

Nemocnice Milosrdných bratří, Letovice 

Bohumínská Městská Nemocnice a.s. 

Fakultní Nemocnice Plzeň 

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 

Konstantinovy Lázně a.s. 

Léčebné lázně Bohdaneč a.s. 

Tereziny lázně Dubí a.s. 

SurGal Clinic s.r.o., Brno  

MUDr. Viktor Vrecion - rehabilitace, Praha  

MUDr. Karel Halada – ortopedie, Praha 

Grabcová Vlasta – rehabilitace, Kaplice 

Domov pro seniory Třebíč 

SeniorCentrum Skuteč 

MUDr. Zdeněk Šos - rehabilitace, Horšovský Týn 

Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

KELTIA MED s.r.o., Praha 

a spousta dalších…. zde 

 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

 Záruční doba:   24 měsíců  

 Termín dodání:  do 2 – 4 týdnů, termín dodání běží od písemné objednávky, podpisu kupní 
smlouvy a zaplacení zálohy 

 Platební podmínky: standardně 70% záloha a 30% po dodání, lze využít platbu hotově, převodem, 
nebo pomocí velice výhodných úvěrových či leasingových splátek 

nebo dle požadavků organizace 

 Servis:    garance záručního a pozáručního servisu 

záruční servis – zdarma 

pozáruční servis - 7,- Kč/km, 400,- Kč/h, ceny jsou uvedeny bez DPH 

 Instalace a zaškolení obsluhy: ZDARMA 

 Doprava:    ZDARMA 

 

GARANCE KVALITY BEZ KOMPROMISŮ 

 

S případnými dotazy se na nás prosím obraťte na výše uvedených telefonních číslech nebo e-mailech. 

Společnost MADISSON s.r.o. se těší na vzájemnou spolupráci!  

Děkujeme za Váš zájem o naše služby. 

 

http://www.madisson.cz/cz/reference.phtml

