
V Praze, dne 5. září 2013    
Věc: Nabídka motodlah  BTL    

  
           
Kinetec Prima Avance CMP Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu. 
Jednoduché ovládání, plynulé nastavení rychlosti a rozsahu pohybu, bezpečnostní pojistka.  
Specifikace: 
Rozsah pohybu:    
extenze/flexe koleno -5° – 115°                        
extenze/flexe kyčel 10° – 75° 
Rychlost:            40°/min – 145°/min 
Hmotnost:           12 kg    
Cena…………………………………………………….         89 000 Kč               
 
 
 

     
 
 
Kinetec Spectra CMP  
Programovatelná motodlaha kolenní a kyčelní kloubu s řadou bezpečnostních prvků. Možnost 
záznamu rehabilitace bez nutnosti dodatečných paměťových karet. Perfektní anatomický tvar 
s mnoha možnostmi nastavení pro každého pacienta včetně pacientů dětských. Plastové 
vypodložení, které usnadňuje desinfekci. Intuitivní ovládání s možností změny hodnot bez 
nutnosti zastavení přístroje. K motodlaze se dodává transportní vozík.   
 
Specifikace: 



Rozsah pohybu:    
extenze/flexe koleno -5° – 115°                         
extenze/flexe kyčel 10° – 75° 
Rychlost:            40°/min – 145°/min 
Hmotnost:           12 kg  
 
Speciální funkce: 
WARM UP:  postupné rozšiřování rozsahu pohybu v 7 cyklech až do požadovaných hodnot. 
MODULACE: manuální nastavení rozsahu pohybu podle citlivosti pacienta 
ROM BY PASS: zvětšení rozsahu pohybu v průběhu cvičení 
PAUSE: možnost nastavení pauzy samostatně pro extenzi a flexi od 1 sekundy až 15 min 
FORCE: bezpečností prvek nastavitelný v 6-ti krocích – při nechtěném kontaktu motodlahy s 
jiným předmětem nebo při vyvinutí protisíly pacientem dojde k zastavení přístroje a 
následnému pohybu zpět. 
DOBA CVIČENÍ: programovatelné nastavení času – odpočítávání do konce cvičení. 
SESSION TIME:  opravdová doba cvičení na motodlaze – slouží ke kontrole pacienta 
PROGRAMY: 16 nezávislých programů s rychlým startem. Možnost nahrávaní průběhu 
rehabilitace pro každého pacienta přímo do ručního ovladače 
 
 Cena…………………………………………………….         99 000 Kč      
 
 
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21 % (pokud není uvedeno jinak).Záruční doba 
poskytovaná na přístroje je 24 měsíců. Zákazníkům zajišťujeme záruční i pozáruční servis po 
celém území naší republiky. Rozvoz elektronických přístrojů, zaškolení obsluhy a instalace v 
místě jsou zdarma.  Platební podmínky: záloha 70%, zbytek splatný do 14 dnů po dodání       
 
S pozdravem za společnost BTL zdravotnická technika, a.s.                                                                                                                                                                  
Šantrochova 16 
162 00  Praha 6                                                                                                  
Mgr. Zdeněk Kubeš 
divize rehabilitace 
GSM: 777 920 282                                                                
kubes@btl.cz  
Dále pak je možné dohodnout se na zápůjčce.  
Hezký den   
 
Mgr. Zdeněk Kubeš                                                         
BTL zdravotnická technika, a.s. 
Šantrochova 16 
162 00  Praha 6 
Mobil: +420 777 920 282 
Tel: +420 235 363 606 
kubes@btl.cz 
www.btl.cz     
www.razova-vlna.eu 


