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FIZJOPET vodný bežecký pás je výnimočný a plne profesionálny inovačný zdravotnícky výrobok 
na rehabilitáciu pod vodou.

Prečo vodný bežecký pás?

Hydroterapia je najlepšou metódou rehabilitácie a boja proti nadváhe.

Podvodná terapia sa môže používať tesne pred a krátko po operácii. Umožňuje skorý zásah a 
rýchlejšie zotavenie tela.

Odpor vody zlepšuje celý muskuloskeletálny systém a znižuje tuhosť kĺbov. Prináša viac výhod 
cvičenia a zlepšuje pohyblivosť muskuloskeletálneho systému. Znižuje tiež bolesť a zvyšuje prietok 
krvi.

Prirodzený vztlak vody znižuje relatívnu telesnú hmotnosť, čo znižuje zaťaženie kĺbov. Preto cvičenie 
na bežeckom páse s  vodou môžu používať pacienti, pre ktorých je cvičenie na suchom bežeckom 
páse, alebo v teréne kontraindikované alebo nemožné.

Zariadenie spája výnimočnú funkčnosť a kompaktnú štruktúru. Môže 
byť inštalované na miestach, kde je použitie tradičného bazénu 
obmedzené z dôvodu miesta, alebo nákladov (minimálna odporúčaná 
veľkosť miestnosti: 2,5 m x 2,5 m).

Podmienky pre ktoré je indikovaný bežiaci pás FIZJOPET:

• zlepšenie koordinácie rovnováhy a pohybu vrátane zlepšenia 
držania tela a stability pohybu

• reedukácia chôdze po ortopedických a neurologických 
zákrokoch

• zvyšovanie rozsahu uhlových pohybov
• degenerácia a zápal kĺbov, končatín a chrbtice
• dislokácia bedra
• svalová atrofia
• syndróm cauda equina
• paréza a ochrnutie
• ochorenia kardiovaskulárneho systému (zlepšenie 

kardiovaskulárnych schopností)
• hypertenzia
• športová rehabilitácia - rozvoj svalov, zlepšenie kapacity a 

posilnenie svalov u psov a  športových psov
• hyperaktivita
• problémy vysokého veku
• nadváha

FIZJOPET BASIC

Nízkonákladový model pre rehabilitáciu malých pacientov. Vyznačuje sa veľmi kompaktnými 
rozmermi. Môže byť inštalovaný v miestnostiach od 6,5 m2.

Najväčšou výhodou pre terapeuta je to, že nemusí vstúpiť do vody a môžu pracovať s pacientom 
vo vzpriamenej polohe.

Pri konštantnej hladine vody v nádrži je hĺbka ponorenia pacienta regulovaná znížením pohyblivého 
bežeckého pásu v bazéne, zatiaľ čo sklenené steny umožňujú neustále sledovanie terapie.

Vďaka patentovanému hydraulickému pohonu neexistuje je žiadne riziko úrazu elektrickým prúdom 
vo vode.

FIZJOPET STANDARD

Modely určené pre náročnejších používateľov. Obsahujú širokú škálu 
štandardného a oplnkového vybavenia, ako je protiprúd, automatická 
chlorácia, pokročilý systém filtrácie a diaľkové ovládanie cez internet.

Rýchlosť pásu je nastavená na rehabilitáciu a športový tréning.

Sklenené steny umožňujú sledovanie priebehu liečby.

Prevedenie STANDARD a COMFORT zahŕňa protiprúd, ktorý vytvára 
dodatočný odpor počas chôdze.

FIZJOPET COMFORT

Prevádzkové náklady

Bezpečnosť pacientov

Vďaka patentovaným riešeniam zabezpečujú bežecké pásy FIZJOPET 
minimálne prevádzkové náklady na spotrebu elektriny a vody, ako aj 
bezpečnosť vďaka hydraulickému pohonu.

S cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pre pacientov a 
terapeutov spĺňajú modely FIZJOPET STANDARD a FIZJOPET 
COMFORT všetky požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sú 
potvrdené certifikátmi vydanými spoločnosťou TÜV NORD.
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TECHNICKÉ PARAMETRE FIZJOPET BASIC
FIZJOPET 

STANDARD
FIZJOPET 
COMFORT

Použitie psy a mačky psy a mačky psy a mačky

Max. hmotnosť pacienta (kg) 90 100 100

Max. rýchlosť (km/h) 2,0 2,3 2,3

Hĺbka ponorenia pacienta vo vode (cm) 0-68 0-68 0-68

Použiteľná dĺžka pásu (mm) 1460 1460 1460

Šírka pásu (mm) 450 450 450

Užitočný objem vody (l) 800 800 800

Dĺžka (mm) 1700 1700 1700

Šírka (mm) 670 670 670

Výška (mm) 1170 1170 1170

Čistá hmotnosť (kg) 350 400 400

Rozsah prednastavenej teploty vody (°C) 20-40 20-40 20-40

Výkon ohrevu (kW) 6 6 6

Pokročilý a efektívny filtračný systém O S S

Protiprúd - S S

Systém automatického napúšťania vody (ochrana proti vytopeniu miestnosti) - O S

Výmenník tepla - pripojenie centrálneho ohrevu, solárnych panelov alebo 
tepelného čerpadla

- O O

Pripojenie k bazéhovej inštalácii O O O

Pieskový filter O O S

Automatické dávkovanie chlóru a regulácia pH vody - O O

UV lampa - O O

Tepelné púzdro minimalizujúce tepelné straty O O O

Hydraulický pohon (eliminácia elektrického prúdu, žiadne riziko úrazu) S S S

Bezpečnostné lepené sklá umožňujúce sledovanie terapie S S S

Vodeodolný ovládací panel S - -

Vodeodolný ovládací panel s LCD displejom - S -

Vodeodolný ovládací panel s dotykovým farebným LCD displejom - - S

Ovládanie ohrevu cez aplikáciu (WWW, iPhone, Android) - O S

Napájanie 400V S S S

Napájanie 230V O O O

Práca terapeuta bez vchádzania do vody S S S

Práca terapeuta vo vzpriamenej polohe S S S

Vstup zhora, pohyblivá podlaha S S S

Zdravotnícke zariadenie - S S

S - Štandardné vybavenie, O - Doplnkové vybavenie
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