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by, zvyšuje se tak trakce zajišťující bez-
pečnou a komfortní jízdu. 

Vozík KITE s pevným rámem je do-
dáván ve standardu s anatomicky tvaro-
vaným komfortním sedadlem, komplet-
ním osvětlením a 70 Ah bateriemi. 

 
Cena vozíku: 129 870 Kč, je plně hra-

zena zdravotními pojišťovnami pod kó-
dem: 07/0135331, zvedací systém je hra-
zen uživatelem. 

Kontakt: SIVAK medical technology 
s.r.o., Jana Masaryka 1713, 500 12 Hra-
dec Králové, tel.: 495 220 684, si-
vak@sivak.cz, www.sivak.cz. 

LPN s.r.o. 
• Vela blues 300 lift 

Vozík má otočné sklopné sedadlo 
(360°) s pohybem nahoru a dolů. Rychlost 
8 km/h. 

Cena: 40 000 Kč, pojišťovna nehradí, 
jsou možné splátky bez navýšení. 

Kontakt: LPN s.r.o., Dvořákova 
1526, 763 61 Napajedla, tel. 773 488 161, 
info@lpnvoziky.cz, www.lpnvozíky.cz. 

 
Prodejna má otevřeno po–pá od 8 do 

16.30 hodin, po domluvě je možné na-
vštívit prodejnu i mimo pracovní dobu. 
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Máte zajímavý tip 
na zdravotechnikou pomůcku? 
Pošlete nám jej do redakce! 

 
 

Pozor 
na bakterie 
mazlíčků! 

 

Ačkoli se říká, že na psím jazyku 
jsou zdravé bakterie a lízání ran má na 
člověka blahodárný účinek, Christine 
Caron z kanadské Ottawy má bohužel 
úplně jinou zkušenost. Malý Buster 
z plemene shih-tzu ji během hraní lehce 
pokousal a ona mu poté dovolila olízat 
ranku. Bakterie Capnocytophaga ca-
nimorsus ale způsobily této ženě, matce 
čtyř dětí, septický šok. 

 

 
Lékaři bojovali o její život, na šest 

týdnů musela být uvedena do umělého 
spánku a nakonec za nevinnou hru s do-
mácím mazlíčkem zaplatila třemi konče-
tinami: levou rukou a oběma nohama pod 
koleny. Kromě toho devětačtyřicetiletá 
Christine Caron nemá zdravotní pojištění, 
takže si nemůže dovolit protézy, a její 
dluh u pojišťovny se vyšplhal na dva 
miliony korun. Její rodina proto zřídila 
veřejnou sbírku a doufá, že se pro Christi-
ne najde dost peněz, aby se navrátila do 
života. 

Foto: dailymail.co.uk 
(di) 

 

Chytrost 
nejsou 

žádné čáry 
 

O jednoduchém nápadu a pomůcce 
nám do redakce napsal ostravský vo-
zíčkář Milan Viktorin: 

Už patnáct let jsem bez noh – vy-
soký ampuťák po autonehodě. Jezdím 
na mechanickém vozíku na zahrádku 
do Výškovic k Odře, ale i na hříbky za 
Hrabyň nebo do Kyjovic či do Bělské-
ho lesa.  

Posílám tip, jak může vysoký am-
puťák na vozíku převážet lehčí náklad. 
Stačí kousek tenké desky (např. ze 
zbytků plovoucí podlahy) zasunuté pod 
sedák, aby přesahovala pod košík. Vše 
je pak uchyceno gumovými popruhy 
s háčky („pavoukama“). Tak jezdím na 
hřiby za Hrabyňák, a všude, kde je pří-
stupná cesta. Hříbky sbírám pomocí 
křížového podavače (viz foto). 

 

   (di) 




