
Fixační a bezpečnostní popruhy Addigy 
line španělské společnosti Vettel jsou 
určeny primárně pro fixaci osob k invalidním 
vozíkům, lehátkům a postelím. Popruhy 
pomáhají udržet žádoucí stabilitu uživatelů 
na vozíku, brání nečekaným změnám 
polohy nebo sklouznutí osoby např. ze 
sedačky vozíku. Fixační popruhy zvyšují 
zafixováním a podporou požadované polohy 
komfort a bezpečnost uživatelů na vozíku 
i jejich doprovodu.

•  ergonomický a adaptabilní design 

•  měkké polstrování s odolnou  
vnější stranou z polypropylenu 

•  vnitřní strana z polyesteru - 
zabraňuje pocení a poskytuje 
výborný komfort

•  nastavení a uvolňování 
pomocí spon, zipů 
a zdrhovadel (rychlé 
nastavení a odpoutání)

•  snadná údržba,  
možnost praní

• Hrazeno ZP

FIXAČNÍ
POPRUHY
Hrazené na poukaz ZP



AD 11 / AD 11E  
- břišní pás

• obepnutí konstrukce vozíku
• 1x spona vzadu

AD 10 - břišní popruh

• obepnutí konstrukce vozíku
• 1x spona vpředu
• polstrování vpředu (cm): v. 8 / š. 48
• jedna univerzální velikost

AD 13 - fixační pás trupu

•  poskytuje vhodnou stabilitu těla, brání trhavým 
pohybům a skluzům

•  ergonomický design přizpůsobitelný  
morfologii pacienta

•  rychlé nastavení a upnutí pomocí 3 spon vzadu

AD 14  
- fixační pás trupu a pánve

• kombinuje možnosti fixace AD 12 + AD 13
•  ergonomický design přizpůsobitelný  

morfologii pacienta
• rychlé nastavení a upnutí pomocí 4 spon vzadu

AD 12 - břišní + perineální pás

•  pohodlná fixace pacienta na invalidní vozík, zabraňuje 
sesunutí

•  ergonomický design přizpůsobitelný  
morfologii pacienta

•  rychlé nastavení a upnutí pomocí 2 spon vzadu

AD 18 -  fixační vesta na vozík

•  pohodlné upevnění pacienta na invalidní vozík
•  zajišťuje stabilitu trupu a zabraňuje bočním pohybům
•  upevňování plastovými přezkami s možností  

optimálního nastavení

velikost šířka  délka
0 12,5 cm 40 cm
1 16,5 cm 56 cm

AD11E 12,5 cm 56 cm

velikost šířka  délka
0 12,5 cm 40 cm
1 16,5 cm 56 cm

velikost šířka  délka
0 12,5 cm 40 cm
1 16,5 cm 56 cm

velikost šířka  délka
0 12,5 cm 40 cm
1 16,5 cm 56 cm

velikost obvod
M 60–95 cm
L 95–135 cm

kód ZP: 5005926

kód ZP AD11 / AD11E: 
5005927 / 5005928

kód ZP: 5005930

kód ZP: 5005931

kód ZP: 5005139

kód ZP: 5005929



ADX 20 - pánevní a břišní pás

•  měkký, polstrovaný pás pro pohodlné a bezpečné 
upnutí pánve ve správné pozici na invalidním vozíku 

• elastický, odolný a poddajný neopren 
•  při fixaci v oblasti pasu nedochází k retroflexi 

(podseknutí) pánve, sed je stabilní
•  upnutí ke konstrukci vozíku
• 1x spona vpředu
•  max. výška polstrování 8 cm

ADX 22/ADX 22C 
-  čtyřbodový popruh - vestička „X“ se zipem

•  upínací vesta pro pohodlné a bezpečné upnutí  
trupu na vozíku

•  dynamická podpora v případě spastických pohybů
•  měkký, elastický a odolný neopren
•  spínání na 1 zip vpředu - jednoduché upnutí klienta
•  motýlovitý tvar nestahuje oblast močového  

měchýře, čímž nedochází k jeho dráždění 
•  možnost trvalého upnutí ke konstrukci vozíku  

pomocí šroubu (ADX 23) nebo překřížením  
a pomocí přesek vzadu (ADX 23C) - viz obr.

• délka zipu 17 cm

ADX 23/ADX 23C
-  čtyřbodový popruh - vestička

•  správná pozice trupu a dynamická podpora při 
spastických pohybech

•  1x spona vpředu, možnost trvalého upnutí ke konstrukci 
vozíku pomocí šroubu (ADX 23)  
nebo překřížením a pomocí spon vzadu (ADX 23C)

ADX 30  -  abdukční fixace nohou

•  podsedák s popruhy pro upoutání nohou  
- zajišťuje odpovídající oddělení nohou  
ve správné pozici a zabraňuje sklouznutí uživatele

• elastický materiál
• upnutí ke konstrukci vozíku
• rozměr sedací části - 26 x 19 cm

ADX 22, ADX 23

ADX 22C, ADX 23C

velikost šířka kyčlí
00 13–23 cm
0 18–28 cm
1 23–38 cm

velikost šířka ramen
00 23–33 cm
0 33–43 cm
1 43–53 cm
2 53–63 cm

velikost šířka ramen
1 43–53 cm
2 53–63 cm

velikost rozměr
0 20–35 cm
1 30–45 cm

kód ZP: 5005156

kód ZP: 5005143

kód ZP: 5005932

kód ZP: 5005933

pevné 
uchycení

uchycení 
přeskou

VERZE „C“



ADX 1 - opěrka nohou s pásky se sponou

•  pohodlná a bezpečná fixace paty a nártů chodidla ke stupačce 
invalidního vozíku

•  odolný materiál s polstrovaným povrchem + dva upevňovací pásky, 
které nabízejí optimální nastavení

• může být kombinován s fixačním pásem ADX 2
• 3 velikosti

ADX 2 - fixační kotníkový pás 

•  měkký polstrovaný pás s uchycením ke stupačce 
invalidního vozíku 

•  rychlé, snadné a pevné upnutí kotníků páskem 
na suchý zip

•  elastický, odolný a poddajný neopren - nedochází 
k otlakům

ADX 4PE 
- 4 bodový pánevní upevňovací pás 

•  speciální pás pro dokonalou a bezpečnou stabilitu pánve 
na sedačce 

•  elastický, odolný a poddajný neopren s plastovou sponou  
na zapínání vpředu a dvojitým nastavením

•  pomáhá zajistit addukci kyčelních kloubů,  
čímž nedochází k luxaci v oblasti kyčlí 

ADX 18
- univerzální upínací pás se širokým použitím

•  rychlé a bezpečné upnutí v oblasti pánve, trupu  
nebo nohou

• měkký, elastický a odolný neopren
•  díky pružnosti dovoluje klientovi mírný pohyb  

zároveň při fixaci trupu
• spínání na suchý zip
• 1 univerzální velikost / šířka 7,5 cm, délka 150 cm

KURY spol. s r.o.
Zdechovice 28, 533 11
tel.: +420 466 936 139
e-mail: info@kury.cz, www.kury.cz

velikost velikost boty
0 ≤34
1 34–37
2 37–45

velikost šířka kyčlí
00 13–23 cm
0 18–28 cm
1 23–38 cm

velikost obvod. kotníku
0 13–20 cm
1 20–27 cm

kód ZP: 5005127

kód ZP: 5005133

kód ZP: 5005145

kód ZP: 5005137

Úhrada ZP


