




Společnost Madisson s.r.o. nabízí kompletní sortiment lehátek a stolů 

pro široké použití ve zdravotnictví a wellness. 

Naše lehátka jsou ideální pro rehabilitaci, ortopedii, odborné ambulance, masážní  

a wellness studia a řadu dalších odborných pracovišť. Dodáváme vyšetřovací, 

terapeutická a masážní lehátka, Vojtovy stoly, trakční lehátka, lehátka pro lymfatickou 

drenáž, lehátka pro magnetoterapii a další aplikace. Nabízíme jednoduchá lehátka 

s pevnou výškou i složitější vícedílná s možností elektrického nastavení polohy.

Všechna lehátka byla vyvinuta tak, aby ovládání bylo co nejjednodušší a pacient měl  

co největší komfort.

Lehátka a stoly
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Elektricky polohovatelná lehátka „Madisson“ 

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ – DVOUDÍLNÉ

�stabilní lehátka pro široké použití v řadě oborů

�rozměry (d × š) 200 × 70 cm (možné upravit dle přání)

�výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně 

hydraulicky)

� rozsah zdvihu 49–91 cm regulovaný ručním ovladačem 

(volitelně nožním nebo rámovým)

� bezpečnostní kryt elektromotoru

�nosnost minimálně 170 kg

�hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů

�obličejový otvor s krytem v základní verzi

�velký výběr volitelného příslušenství, široký výběr barev 

�hmotnost dle typu 50–70 kg

�středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)

�možnost polohování do sedu

Elektrická páková lehátka využívají ke zdvihu ložné plochy soustavu pák s elektrickým pohonem.  

Lehátka disponují tuhou a stabilní konstrukcí s vysokou nosností a jsou zajímavá především poměrem cena/výkon.

ELEKTRICKÁ LEHÁTKA „MADISSON“ S PÁKOVÝM ZDVIHEM

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ – TROJDÍLNÉ

Polohovatelnost:

A

V

A + V

Volitelné příslušenství a vzorník barev  viz str. 60

Polohovatelnost:
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�středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)

�trojdílný podhlavník s polohovatelnými područkami

Polohovatelnost:

A

V

A + V

Volitelné příslušenství a vzorník barev  viz str. 60

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ – PĚTIDÍLNÉ

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ PRO LYMFATICKOU DRENÁŽ

�vhodné pro aplikaci manuální i přístrojové lymfatické drenáže

�speciálně upravené područky s plynovou vzpěrou

�zvýšená nosnost

�rozsah zdvihu 52–91 cm

Polohovatelnost:
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Elektricky polohovatelná lehátka „Madisson“ 

ELEKTRICKÁ LEHÁTKA „MADISSON“ S DVOURAMENNÝM ZDVIHEM

�stabilní lehátka pro široké použití v řadě oborů 

�tuhá a stabilní konstrukce

�rozměry (d × š) 200 × 70 cm (možné upravit dle přání)

�výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky)

�rozsah zdvihu 45–96 cm regulovaný ručním ovladačem 

(volitelně nožním nebo rámovým)

�nosnost minimálně 180 kg

�hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů

�obličejový otvor s krytem v základní verzi

�velký výběr volitelného příslušenství, široký výběr barev 

� hmotnost dle typu 65–85 kg

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO DVOURAMENNÉ 
– DVOUDÍLNÉ

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO DVOURAMENNÉ  
– TROJDÍLNÉ

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO DVOURAMENNÉ  
– PĚTIDÍLNÉ

�středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ 

(za příplatek současně do „A“ i do „V“)

�středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“  

(za příplatek současně do „A“ i do „V“)

U dvouramenných lehátek je zdvih ložné plochy realizován pomocí dvou masivních ramen. Výhodou těchto  

elektricky polohovatelných lehátek je vysoce tuhá a stabilní konstrukce. Dvouramenná lehátka mají z nabízených lehátek 

největší rozsah zdvihu.

Polohovatelnost:

A

V

A + V

Polohovatelnost:

A

V

A + V

Polohovatelnost:

Volitelné příslušenství a vzorník barev  viz str. 60
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ELEKTRICKÁ LEHÁTKA „MADISSON“ S NŮŽKOVÝM ZDVIHEM

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO NŮŽKOVÉ – DVOUDÍLNÉ

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO NŮŽKOVÉ – TROJDÍLNÉ

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO NŮŽKOVÉ – PĚTIDÍLNÉ

Volitelné příslušenství a vzorník barev  viz str. 60

� stabilní lehátko pro široké použití v řadě oborů

� prostorově úsporná alternativa

� rozměry (d × š) 200 × 70 cm (možné upravit dle přání)

� jednoduchá manipulace s lehátkem díky transportním  

kolečkům (v základní výbavě)

�výška zdvihu nastavitelná elektromotorem  

(volitelně hydraulicky)

� rozsah zdvihu 58–100 cm regulovaný ručním ovladačem 

(volitelně nožním)

�nosnost minimálně 150 kg

�hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů

�obličejový otvor s krytem v základní verzi

� velký výběr volitelného příslušenství, široký výběr barev 

�hmotnost dle typu 55–65 kg

�středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ 

(za příplatek současně do „A“ i do „V“)

�středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ 

(za příplatek současně do „A“ i do „V“)

Ložná plocha nůžkových lehátek se zdvihá po vertikále, čímž nedochází k jejímu vysouvání do strany. Tato lehátka jsou tedy 

elegantním řešením v případě nedostatku prostoru. Jejich další výhodou je možnost transportu díky zabudovaným kolečkům.

Polohovatelnost:

Polohovatelnost:

A

A

V

V

A + V

A + V

Polohovatelnost:
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Elektricky polohovatelná lehátka „Madisson“ 

VOJTOVY STOLY „MADISSON“

� tuhá a stabilní konstrukce

� rozměry: délka 190–200 cm, šířka 90–100 cm  

(možné upravit dle přání)

� výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky)

� nosnost minimálně 170 kg

� možnost jednodílné i dvojdílné verze

� u dvojdílné verze hlavový díl nastavitelný pomocí  

plynové vzpěry nahoru a dolů

� široký výběr barev 

� hmotnost dle typu 65–75 kg

Stoly pro aplikaci Vojtovy metody jsou dodávány v jednodílné nebo dvoudílné variantě.  

Jsou navrženy tak, aby zajistily dostatek komfortu a místa jak pro pacienta, tak pro terapeuta. 

VOJTŮV STŮL PÁKOVÝ

VOJTŮV STŮL DVOURAMENNÝ

� rozsah zdvihu 54–96 cm  

regulovaný ručním ovladačem

�zdvih pomocí elektromotoru

�bezpečnostní kryt elektromotoru

�rozsah zdvihu 45–96 cm  

regulovaný ručním ovladačem

�zdvih pomocí elektromotoru

Volitelné příslušenství a vzorník barev  viz str. 60
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LEHÁTKA „MADISSON“ S PEVNOU VÝŠKOU

LEHÁTKA PRO MAGNETOTERAPII

LEHÁTKO S PEVNOU VÝŠKOU

LEHÁTKO S MAGNETOTERAPEUTICKÝM APLIKÁTOREM

LEHÁTKO DIMAP S MAGNETOTERAPEUTICKÝM APLIKÁTOREM

� rozměry (d × š) 200 × 70 cm, výška 70 cm  

(možné upravit dle přání)

� dvoudílná verze, volitelně trojdílná  

(hlavový, bederní a nožní díl)

� nosnost minimálně 170 kg

� hlavový díl nastavitelný pomocí plynové 

vzpěry nahoru a dolů

� volitelné příslušenství, široký výběr barev 

� hmotnost 35 kg

�speciální terapeutické lehátko určené pro pohodlnou aplikaci magnetoterapie 

bez složité manipulace s aplikátorem 

� integrovaný magnetoterapeutický aplikátor o průměru 70 cm

� nový pojezdový systém – snadný posun aplikátoru po celé délce lehátka

� variabilita – snadná výměna aplikátoru

� možnost odclonění magnetického pole

� rozměry (d × š) 200 × 54 cm, výška 60 cm

� nosnost minimálně 190 kg

� lehátko lze dodat samostatně k již zakoupenému aplikátoru

� hmotnost 55 kg

�speciální terapeutické lehátko určené pro pohodlnou aplikaci magnetoterapie 

bez složité manipulace s aplikátorem 

� integrovaný magnetoterapeutický aplikátor o průměru 70 cm

� nový pojezdový systém – snadný posun aplikátoru  

po celé délce lehátka

� variabilita – snadná výměna aplikátoru

� možnost odclonění magnetického pole

� rozměry (d × š) 200 × 54 cm, výška 60 cm

� nosnost minimálně 190 kg

� lehátko lze dodat samostatně k již zakoupenému aplikátoru

� hmotnost 55 kg

Volitelné příslušenství 
Obličejový otvor s krytem, trojdílná verze, úprava rozměrů – výšky, šířky a délky

Polohovatelnost:

LIKÁTOREM

agnetoterapie 
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Luxusní elektricky polohovatelná lehátka „Region“

LEHÁTKA „REGION“

Lehátka „Region“ patří k nejluxusnějším na trhu. Jednou z jejich předností je revoluční „I-skin“ polstrování, které je  

9× odolnější vůči mechanickému poškození než klasická koženka a má skvělé hygienické vlastnosti. Zdvih ložné plochy  

je realizován po vertikále. Vedle komfortního designu jsou tato lehátka zajímavá především vysokou nosností – přes 200 kg.  

Již v základní výbavě těchto lehátek je velmi obsáhlé příslušenství (speciální rám s kolečky a centrální brzdou, obličejový 

otvor s krytem, rámový ovladač výšky).

LEHÁTKO „REGION“ – SEDMIDÍLNÉ

�luxusní lehátka pro univerzální použití

� rozměry (d × š) 200 × 69 cm

�výška zdvihu nastavitelná elektromotorem

�rozsah zdvihu 46–94 cm regulovaný rámovým ovladačem 

(nožní pedály přístupné ze všech stran)

�nosnost přes 200 kg

�části lehátka polohovatelné pomocí plynové vzpěry

�revoluční I-skin polstrování s integrační vrstvou –  

až 9 × odolnější než běžné polstrování

�neporézní a antibakteriální povrch vyrobený z husté 

konzistentní nelatexové pěny – snadná údržba a dezinfekce

�možnost opatřit lehátko posturální drenáží

�bohatá základní výbava, široký výběr barev 

�hmotnost dle typu 140–170 kg

�podhlavník s područkami a sklopné područky podél střední části v základní výbavě

�střední část polohovatelná pomocí plynové vzpěry (volitelně pomocí druhého elektromotoru)

Volitelné příslušenství: elektrické polohování střední části (posturální drenáž)
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LEHÁTKO „REGION“ – TŘÍDÍLNÉ

LEHÁTKO „REGION“ – DVOUDÍLNÉ

�střední část polohovatelná pomocí plynové vzpěry (volitelně pomocí druhého elektromotoru)

�obličejový otvor po obou stranách

�jedna část ložné plochy polohovatelná pomocí plynové vzpěry

Volitelné příslušenství: elektrické polohování střední části
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Elektricky polohovatelná lehátka „Montana“ a „Terapeuta“

LEHÁTKA ,,MONTANA“

�lehátka pro univerzální použití

�dvou-, tří-, pěti- a sedmidílná verze (Tatras, Atlas, Alps a Andes)

�rozměry (d × š) 201 × 69 cm

�výška zdvihu nastavitelná elektromotorem

�rozsah zdvihu 49–101 cm regulovaný rámovým ovladačem 

(nožní pedály přístupné ze všech stran)

�nosnost min. 200 kg

�části lehátka polohovatelné pomocí plynové vzpěry

�bezpečnostní kryt elektromotoru

�hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů

�obličejový otvor s krytem v základní verzi

�možnost výběru lehátka se dvěma nebo čtyřmi kolečky

�široký výběr barev

�hmotnost dle typu do 150 kg

LEHÁTKA ,,TERAPEUTA“

�lehátka pro univerzální použití

�dvou-, tří-, pěti- a sedmidílná verze (M-S2, M-S3, M-S5, M-S7)

�rozměry (d × š) 201 × 69 cm

�výška zdvihu nastavitelná elektromotorem

�rozsah zdvihu 49–101 cm regulovaný rámovým ovladačem 

(nožní pedály přístupné ze všech stran)

�nosnost min. 200 kg

�části lehátka polohovatelné pomocí plynové vzpěry

�bezpečnostní kryt elektromotoru

�hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů

�obličejový otvor s krytem v základní verzi

�možnost výběru lehátka se dvěma nebo čtyřmi kolečky 

�široký výběr barev

�hmotnost dle typu do 150 kg
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TRAKČNÍ STOLY A SYSTÉMY

Tato lehátka jsou primárně navržena pro lumbální a cervikální trakci, dále je možné jejich použití pro vyšetřovací 

a rehabilitační aplikace.

TRAKČNÍ SYSTÉM „DTS“ + TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRITON“

�nejpokročilejší a jedinečná kombinace

TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRITON“

� jediný a unikátní systém na trhu

� vzestupné a sestupné trakční kroky

� barevný digitální displej s vysokým rozlišením

� natáčecí obrazovka v úhlu 270 ° pro dokonalou kontrolu probíhající trakce

� variabilní tah motoru – nastavení rychlosti (30 %, 50 %, 100 %) 

� statické, přerušované a cyklické trakční programy

�  klinické protokoly pro krční a bederní trakci

� 80 uživatelských programů

� kompletní anatomický průvodce, který zahrnuje obrázky a obvyklé patologické  

jevy pro bederní a krční páteř, zápěstí, ruku a boky

� vestavěný slot pro paměťovou kartu – možnost uložení pacientských dat 

� možnost EMG – určení aplikované tažné síly 

– zpětná vazba s trakční jednotkou za pomocí elektrod 

– měření svalového napětí 

– standardní příslušenství: pacientské kabely pro EMG, 8 ks samolepících elektrod

Základní výbava: pacientský dálkový ovladač, pacientské čipové data-karty (5 ks)

TRAKČNÍ SYSTÉM „DTS“ 

� rozměry 203 × 71 cm

� rozsah zdvihu 52–104 cm

�výška zdvihu nastavitelná elektromotorem

�nosnost 180 kg

� trakční jednotka Triton DTS

�rozsáhlé příslušenství v základní výbavě (trakční jednotka, pásy 

pro bederní i cervikální trakci, pacientské tlačítko, pacientská 

data-karta, podložka pod kolena)
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Trakční lehátka

TTET 220

TTFT 200

TRAKČNÍ STŮL „MADISSON“

� rozměry 196 × 71 cm

� výška zdvihu nastavitelná elektromotorem

� rozsah zdvihu 48–96 cm

� nosnost 180 kg

� rozměry 196 × 71 cm

� pevná výška 81 cm

� nosnost 160 kg

� rozměry 198 × 70 cm (možné upravit dle přání)

� výška zdvihu nastavitelná elektromotorem,  

rozsah zdvihu 45–96 cm 

� možnost verze s pevnou výškou (70 cm)

� nožní díl posuvný o 0–15 cm

� držák trakční jednotky v ceně

� hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů pomocí 

plynové vzpěry

Volitelné příslušenství k trakčním stolům 
Trakční jednotky, bederní popruhy, cervikální popruhy, mobilní stojan, podložky. Kompletní příslušenství   viz str. 60

Posun nožního dílu
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TRAKCE A TRAKČNÍ JEDNOTKY

TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRITON“

TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRUTRAC“

PNEUMATICKÁ BEDERNÍ TRAKČNÍ JEDNOTKA

PNEUMATICKÁ KRČNÍ TRAKČNÍ JEDNOTKA

� jediný a unikátní systém na trhu

� vzestupné a sestupné trakční kroky

� barevný digitální displej s vysokým rozlišením

� natáčecí obrazovka v úhlu 270 ° pro dokonalou kontrolu probíhající trakce

� variabilní tah motoru – nastavení rychlosti (30%, 50%, 100%) 

� statické, přerušované a cyklické trakční programy

� klinické protokoly pro krční a bederní trakci

� 80 uživatelských programů

� kompletní anatomický průvodce, který zahrnuje obrázky a obvyklé patologické  

jevy pro bederní a krční páteř, zápěstí, ruku a boky

� vestavěný slot pro paměťovou kartu – možnost uložení pacientských dat 

� možnost EMG – určení aplikované tažné síly 

– zpětná vazba s trakční jednotkou za pomocí elektrod 

– měření svalového napětí 

– standardní příslušenství: pacientské kabely pro EMG, 8 ks samolepících elektrod

Základní výbava: pacientský dálkový ovladač, pacientské čipové data-karty (5 ks)

� vzestupné a sestupné trakční kroky

� statické, přerušované a cyklické trakční programy

� jednoduchá obsluha díky digitálnímu, černobílému displeji s dotykovým ovládáním 

� natáčecí obrazovka v úhlu 270 ° pro dokonalou kontrolu probíhající trakce

� 10 přednastavených programů

� vestavěný slot pro paměťovou kartu – možnost uložení pacientských dat

Základní výbava: pacientský dálkový ovladač, pacientské čipové data-karty (5 ks)

� pro rehabilitaci bederní oblasti

� možnost přizpůsobit velikosti pacienta 

�přenosná taška pro snadný transport

� nevyžaduje elektrické napájení

� hmotnost 10 kg

� maximální trakční napětí až 90 kg

Základní výbava: pumpička s ukazatelem tlaku

� pro rehabilitaci krční oblasti

� možnost přizpůsobit velikosti pacienta

� mobilní provedení

� nevyžaduje elektrické napájení

� hmotnost 5 kg

� maximální trakční napětí až 25 kg

Základní výbava: pumpička s ukazatelem tlaku a fixační pásy



60 

Lehátka a stoly

Příslušenství k lehátkům

4 kolečka (o průměru  
100 mm) s centrální brzdou*

Podhlavník s polohovatelnými 
područkami 

Podložka – klín (rozměry  
50 × 50 cm, výška 16 cm)

Podložka – válec  
(délka 55 cm, ∅ 15 cm)

Pánevní a lumbální popruhy  
k trakční jednotce

Ruční ovladač 
elektromotoru 

Držák na hygienický papír 

Mobilní stojan k trakční 
jednotce

Nožní ovladač elektromotoru

Podložka – podkova  
(rozměry 31 × 33 cm)

Stolička „TXS“

Hydraulický zdvih

Ozdobná lišta „Madisson“

Rámový ovladač  
elektromotoru **

Podložka – půlválec  
(délka 55 cm)

Barva konstrukcí lehátek „Madisson“ je standardně bílá (na přání zákazníka lze objednat jinou barvu dle vzorníku RAL). 

Barva konstrukcí lehátek „Region“ je standardně šedá.

Volitelné příslušenství k lehátkům „Madisson“
Přídavné sklopné područky podél ložné části lehátka, zúžená šířka ložné plochy, rozšířená šířka ložné plochy, kónické zúžení u nohou, 

kónické zúžení u hlavy, motorové zvedání střední části (pouze pro trojdílná a pětidílná lehátka), polohování střední části do „A“ a do „V“, 

postranní lišty na fixační popruhy, nožní díl dělený na dvě části, bezpečnostní vypínací skříňka.

SAND TERRA COTTA

M1-006 M1-011

M1-009 M1-004

ECRU-CRÈME BEIGE BLUE NAVY BLUE TERRA COTTA CHOCOLATE GRAY GRAPHITE

GRAY

BLACK

PACIFIC BLUE MAROON

M1-017 M1-008

T1-002 M1-014

CHOCOLATE MIDNIGHT

M1-001 P1-004

V1-07 V1-05

   VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „REGION“

   VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „TERAPEUTA“

   VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „MONTANA“

   VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „MADISSON“ 

BA 1 P 1BE 1 BE 3 ZO 1 P 2 CE 1 CE 2

BR 2Z 2 N 15 BR 3Z 3 SA 2N 1 BO 1

* u lehátek s nůžkovým zdvihem jsou 2 kolečka zahrnuta v ceně     ** u lehátek s nůžkových zdvihem není možnost volby rámového ovladače


