
 

 

Závěrečná zpráva REHAPROTEX, MEDICAL FAIR BRNO 2015                                                               strana 1/3   

Vydavatel: Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 1, 647 00 Brno  
mkamenicka@bvv.cz, tel: + 420 541 152 568 
 

 

 

Závěrečná zpráva 
 

 

 
 

 
Veletrhy MEDICAL FAIR Brno a REHAPROTEX 2015 seznámily návštěvníky s novými 
výrobky a trendy ve zdravotnictví, rehabilitaci, sociálních službách i péči o seniory. 
Pro veřejnost byly otevřeny po čtyři dny a jejich součástí se stal také rozsáhlý 
doprovodný program oslovující jak odborníky z oblasti zdravotnictví a sociální péče, 
tak širokou veřejnost. 
 
O pozornost návštěvníků se ucházela řada zajímavých exponátů prezentovaných předními 
firmami oboru. Tradiční vystavovatel MEDICAL FAIR BRNO společnost MADISSON 
představil přístrojovou techniku pro rehabilitaci včetně vodoléčby a hydroterapie, 
z novinek například přístroje pro bezdrátovou elektroterapii, kterou na českém trhu zatím 
nikdo jiný nenabízí, nebo TR terapii, což je cílené působení vysokofrekvenčního proudu 
na tkáň. Opět nechyběla ani společnost FORMAT 1, výrobce speciálních váh a systémů 
pro vážení vozíčkářů a na lůžko upoutaných pacientů. Návštěvníkům představila mj. novou 
nájezdovou váhu na lůžka vyvinutou na základě požadavků z nemocnic a ústavů sociální 
péče. Nový účastník společnost TRILOGIQ CZ seznámil veřejnost s výhodami svého 
modulárního trubkového systému GRAPHIT, který má ve zdravotnictví řadu aplikací od 
vozíčků, podpěrných systémů a chodítek až po regály apod. Odlehčené plastové spojky 
kombinované s karbonovými a hliníkovými trubkami se ideálně přizpůsobí potřebám 
a prostoru konkrétního zákazníka a podle potřeby je lze snadno přestavět pro jinou 
aplikaci. K vystavovatelům veletrhu MEDICAL FAIR BRNO 2015 patřily také firmy RESI 
Třeboň, TBS Bohemia a další. 
 
Zajímavé exponáty nechyběly ani na veletrhu REHAPROTEX. Český výrobce pomůcek 
a zařízení pro imobilní klienty ALTECH ve své patrové expozici ukázal průřez nabídkou 
schodišťových plošin, svislých plošin i schodišťových sedaček. Jako novinku představil 
zatáčkovou schodišťovou sedačku, kterou dříve dovážel z Velké Británie, ale nyní začal 
jako jediný v České republice vyrábět. Další tradiční vystavovatel společnost ERILENS se 
specializuje na zajištění asistované mobility v prostoru. Osobám s pohybovým handicapem 
nabízí strojní kolejnicový systém, který umožňuje klienty bezpečně a pohodlně 
vertikalizovat. V expozici si návštěvníci mohli vše na živo vyzkoušet. Seznámili se zde 
také s novou generací zvedacích jednotek Roomer S s inovovaným designem, odolnějším 
a výkonnějším vnitřním mechanismem a procesorem, který při napojení na počítač 
zobrazí, jak často je jednotka využívána. Také exponáty společnosti VECOM zdvihací 
zařízení byly k dispozici všem návštěvníkům. Široký výběr kompenzačních pomůcek 
řešících bezbariérovost na schodech a při pohybu po bytě korunovalo několik zajímavých 
novinek, mj. schodišťová plošina Logic s elegantním a diskrétním designem, tichým 
chodem, snadným řízením a bateriovým pohonem nezávislým na zdroji energie. Českou 
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premiéru měl v Brně extrémně lehký mechanický vozík MONO s revoluční konstrukcí 
a atraktivním vzhledem. Předností novinky italského výrobce Genny Mobility je komplexní 
nastavitelnost bez použití jakéhokoliv nářadí: pouze ovládacími prvky si uživatel zvolí 
úhel náklonu kol, upraví těžiště sedáku, výšku zádové opory atd., čímž změní vlastnosti 
vozíku buď pro komfortní jízdu po rovině nebo pro sportovní jízdu v terénu. Mezi 
vystavovateli veletrhu REHAPROTEX 2015 byly také firmy HORIZONT – NARE, ITS Praha, 
MANUS Prostějov, Pedikom Czech, svorto.cz a další. 
 
V rámci veletrhů poprvé proběhla exponátová soutěž TOP REHAPROTEX A TOP MEDICAL 
FAIR Brno 2015 odborné veřejnosti, do níž vystavovatelé přihlásili 31 výrobků. 
O výsledku rozhodovalo hlasování odborné veřejnosti jak na webových stránkách veletrhu, 
tak přímo v pavilonech A1 a A2. V součtu obou částí získal nejvíce hlasů exponát 
společnosti ALMA-Linné “oleogel Frištenský”. Kosmetický přípravek od českého výrobce 
slouží k doplňkové péči o namožené a unavené svaly i klouby.   
 
Odborný program zahájily již ve dnech 7. - 8. října 2015 IX. Podlahovy chirurgické dny 
a IX. intarkativní kongres hojení ran s účastí 300 odborníků. V průběhu veletrhů se 
uskutečnily tradiční akce jako E-Health Day, XI. mezinárodní kongres STERIL.CZ nebo 
seminář věnovaný podiatrii. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR na 
brněnském výstavišti uspořádala diskusní setkání věnované možnostem řešení obtížné 
finanční a sociální situace osob pečujících o své blízké. Premiéru na výstavišti měl kurz 
Asistivní pomůcky pro pacienty s poruchou mobility a seminář na téma Nová role SÚKL 
v oblasti zdravotnických prostředků organizovaný Asociací výrobců a dodavatelů 
zdravotnických prostředků, která se po několika letech prezentovala i na veletrhu. 
 
Pro návštěvníky z řad široké veřejnosti se v pavilonu A2 otevřelo Programové centrum 
s cyklem přednášek a prezentací se zdravotnickou a sociální tematikou. Ve čtvrtek 
a v pátek se program zaměřil na seniory. V režii Redpoint Clinic se seznámili s výhodami 
sportovních aktivit ve vyšším věku, se správným dávkováním a provedením různých 
cvičení, ale také s problematikou životosprávy a doplňků stravy. Posluchači se zároveň 
dozvěděli, jak přizpůsobit pohybovou aktivitu zdravotním obtížím. Fyzioterapeut ze 
Sanatorií Klimkovice prezentoval speciální neurorehabilitařní programy. K dispozici bylo 
poradenství občanského sdružení LOGO v oblasti problematiky péče o seniory po cévních 
mozkových příhodách, řečové terapie a ergoterapeutické aktivity. Novinkou ročníku byl 
program České lékařské společnosti J. E. Purkyně “Lékaři vzdělávají pacienty”, v jehož 
rámci se diskutovalo například na kontroverzní téma domácích porodů. Permanentní 
odborné poradenství zajišťoval Státní zdravotní ústav a jeho tradiční Fórum pro zdraví. 
Návštěvníci přivítali také možnost zakoupit si výrobky chráněných dílen vystavujících v 
rámci prezentace nevládních neziskových organizací projektu Pro Váš úsměv. 
 

 
Řekli o veletrzích 
 
Michal Kroutil, zastoupení italské společnosti Genny Mobility pro ČR: 
Na veletrhu REHAPROTEX vystavujeme pravidelně a letos se termín hodil k premiéře naší 
novinky - mechanického vozíku MONO, který jeho italský výrobce právě uvádí na světový 
trh. Je tady klientela, kterou oslovujeme, takže zde dostáváme naše vozíky do obecného 
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povědomí, i když jednání s konkrétním zákazníkem je vždy dlouhodobější. Veletrh je pro 
nás hlavně prezentací značky. 
 
Petr Tatar, ředitel společnosti VECOM zdvihací zařízení: 
Na veletrhu jsme prezentovali kompenzační pomůcky pro postižené, které řeší 
bezbariérovost na schodech a při pohybu po bytě. Nabízíme veškerý sortiment tohoto 
druhu a všechny exponáty na veletrhu jsou funkční, takže si je vozíčkář může přímo na 
místě vyzkoušet. Koncových zákazníků tady letos bylo méně, ale přišly úřednice z úřadů 
práce, takže jsme jim mohli ukázat zařízení, na která přispívají. 
 
Lucie Jakubčíková, jednatelka společnosti FORMAT 1 spol. s r. o.: 
Vyrábíme speciální váhy a systémy pro vážení tělesně postižených osob a na lůžko 
upoutaných pacientů. Mezi návštěvníky byli naši klienti z ústavů sociální péče a léčeben 
dlouhodobě nemocných.  
 
Martin Vyskočil, produktový specialista společnosti MADISSON: 
Výhodou veletrhu je, že tady zákazníci vidí vícero různých přístrojů a mohou si je přímo 
na živo prohlédnout a vyzkoušet. Letošní ročník pro nás určitě byl přínosný. Z oblasti 
rehabilitace přišlo poměrně hodně návštěvníků, ať už ze soukromých rehabilitací nebo 
rehabilitačních oddělení nemocnic apod. I když naše obchodní jednání většinou probíhají 
delší dobu, některé výrobky jsme prodali přímo na stánku. Pro nás má veletrh i v této 
zmenšené podobě pořád smysl. Nemůžeme si stěžovat, zájem zákazníků byl letos 
nadprůměrný a ani jsme takový nečekali. 
 
Monika Gregorová, Sales & Technical Support, společnost TRILOGIQ CZ: 
Naše firma se zabývá výrobou trubkových systémů pro různá odvětví a na tomto veletrhu 
jsme poprvé. Jednali jsme tu například s výrobci zdravotnických pomůcek, se zástupci 
domovů pro seniory i s koncovými zákazníky. Není to Mezinárodní strojírenský veletrh, to 
nejde srovnávat, ale pro prezentaci je dobře, že jsme tu jako firma byli.  
 
Lubor Veselý, ředitel divize Roomer, společnost ERILENS: 
Dodáváme stropní kolejnicové systémy a na veletrhu jsme jednali s řadou pracovníků 
z úřadů práce, kteří si náš systém mohli aktivně vyzkoušet, aby věděli, o čem rozhodují 
a v čem je tato pomůcka pro žadatele důležitá. Pro nás je REHAPROTEX ještě pořád 
zajímavý, i když návštěvníků je letos méně.  
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