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PODMÍNKY UŽITÍ APLIKACE VR VITALIS 
OD SPOLEČNOSTI VR LIFE s.r.o. (CZ) 

 

Aplikace VR Vitalis dále jako „Aplikace“. 

Brýle pro virtuální realitu dále jako „VR brýle“. 

Uživatel užívající Aplikaci dále jako „Uživatel“. 

Společnost VR LIFE s.r.o. dále jako „Společnost“. 

Zodpovědný pracovník a dozor nad Uživatelem dále jako „Pracovník“. 

Tyto podmínky jsou určeny zejména pro Pracovníky 

 

Účel užití Aplikace 

• Aplikace slouží k motivaci ke cvičení a aktivaci pohybového aparátu uživatelů, případně 
k relaxaci a cvičení kognitivních funkcí. 

• Neslouží k léčbě ani k prevenci a nekompenzuje negativní zdravotní stav uživatelů. 

•  

Aplikace je určena výhradně pro následující VR Brýle 

VR brýle: OCULUS QUEST 2 (resp. META QUEST 2) 

• Jedná se o VR brýle, které nepotřebují připojení k počítači, jsou tedy bezdrátové a pro použití 
Aplikace bezpečnější. 

• Pro sdílení obrazu v mobilním telefonu či tabletu je možno použít příslušnou aplikaci. 

VR brýle vždy používejte podle návodů výrobce či dodavatele. Nastudujete si návod a pokyny 
k používání. Vždy dbejte bezpečnosti při jeho používání. 

 

Před každým použitím Aplikace 

• Zkontrolujte, zdali není dostupná aktualizace pro Aplikaci, případně nová verze firmwaru pro 
VR brýle a pokud ano, nainstalujte aktualizaci před použitím Aplikace. 

• Vyberte vhodnou místnost, která má pro použití Aplikace dostatek volného prostoru. 
Minimálně doporučujeme 2x2 metry. V rámci modulu Chůze v parku pro chodící Uživatele 
doporučujeme alespoň 4x4 m. 

• Daný prostor vymezte dle pokynů výrobce i ve VR brýlích, aby nedocházelo ke kolizi se 
stěnami či předměty. 

• Vezměte na vědomí, že pokud má Uživatel nasazeny VR brýle, NEVIDÍ okolní prostor. 

• V prostoru určeném pro použití Aplikace a vymezeným i ve VR brýlích NESMÍ být žádný 
nábytek či jiné překážky. Podlaha musí být rovná, ne kluzká. 

• Uživateli nasaďte VR brýle dle pokynů výrobce, ujistěte se, že jsou správně umístěné (čočky 
na středu očí pro ostrost obrazu) a utažené. 

• Pokud se u Aplikace používají ovladače, zajistěte navlečení jistících šňůrek na rukou. 



 
 

 
 

• Zkontrolujte VR brýle, zda správně fungují a nejsou poškozené. 

• Uživatele pečlivě poučte, jak Aplikace funguje, jak dlouho ji bude využívat a 
co dělat, pokud se objeví následující zdravotní potíže: 

o Pokud se Uživatel necítí dobře, ať okamžitě upozorní přítomného Pracovníka. 

o Při nevolnosti zavřít oči a případně sundat VR brýle. 

o Nepohybovat se mimo vymezený prostor, který se ve VR brýlích zobrazuje barevnou 
„sítí“. 

• Při prvním použití doporučujeme používat Aplikaci pouze 5 minut a postupně čas 
prodlužovat. 

 

Během používání Aplikace 

• Celou dobu Uživatele sledovat, neopouštět místnost. 

• Dbát na to, aby se nedostal do kolize s předměty či stěnami nebo jinými lidmi. 

• V případě nevolnosti či jiných potíží doporučujeme zavřít oči či sundat VR brýle. 

• Nepoužívat Aplikaci déle než 30 minut v kuse. 

 

Po použití Aplikace 

• Po použití Aplikace doporučujeme Uživateli 15 minut sedět či ležet a pozorovat, zda je 
v pořádku. 

• Vydesinfikujte a zkontrolujte použité VR brýle. 

 

Závěrečná ustanovení 

• Aplikace není certifikovaná jako zdravotnický prostředek ve smyslu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích. 

• Společnost nenese žádnou odpovědnost za použití Aplikace v rozporu s těmito podmínkami 
užití, právními předpisy, návody a případnou další dokumentací. 

 

V ................. dne ...................... 

 

 

................................................................................................................................. 

Jméno a podpis Pracovníka – potvrzení o seznámení a souhlas s těmito podmínkami 

    

 
 
 
 



 
 

 
 

TERMS OF USE OF THE VR VITALIS APPLICATION 
FROM VR LIFE s.r.o. 

 

VR VITALIS Application as the “Application”. 

Virtual reality glasses as the "VR glasses". 

User using the Application as the "User". 

VR LIFE s.r.o. as the "Company". 

Responsible worker and supervisor of the User as the "Worker". 

These terms and conditions are intended especially for Workers 

 

Purpose of use of the Application 

• The application serves to motivate users to exercise and activate the locomotor apparatus, 
or to relax and exercise cognitive functions. 

• It is not used for treatment or prevention and does not compensate for the negative health 
condition of users. 
 

The application is intended exclusively for the following VR Glasses 

 

• VR glasses: OCULUS QUEST 2 (or META QUEST 2) 
o These are VR glasses that do not need to be connected to a computer, so they are 

wireless and safer to use the Application. 
o The appropriate application can be used to share the image on a mobile phone or tablet. 

• Always use VR glasses according to the manufacturer's or supplier's instructions. Read the 
manual and instructions for use. Always pay attention to safety when using it. 

•  

Before each use of the Application 

• Check if there is an update available for the Application or a new firmware version for the 
VR glasses and if so, install the update before using the Application. 

• Choose a suitable room that has enough free space to use the Application. We recommend 
a minimum of 2x2 meters. As part of the Walk in the Park module, we recommend at least 
4x4 m for walking Users. 

• Define the given space according to the manufacturer's instructions, even in the VR glasses, 
so that there is no collision with walls or objects. 

• Note that if the User is wearing VR glasses, they CANNOT see the surrounding area. 
• There MUST NOT be any furniture or other obstacles in the area designated for the use of 

the Application and also defined in the VR glasses. The floor must be level, not slippery. 
• Have the User put on the VR glasses according to the manufacturer's instructions, making 

sure they are properly positioned (lenses in the center of the eyes for image sharpness) and 
tight. 

• If controllers are used with the Application, make sure to put the lanyards on your hands. 
• Check the VR glasses for proper operation and damage. 



 
 

 
 

• Carefully instruct the User on how the Application works, how long they will 
use it and what to do if the following health problems occur: 
o If the User does not feel well, they should immediately inform the present 

Worker. 
o In case of nausea, close their eyes and possibly take off the VR glasses. 
o Not to move outside the defined area, which is displayed in the VR glasses with a colored 

"net". 
• When using the app for the first time, we recommend using the Application for only 5 

minutes and gradually increasing the time. 
 

While using the Application 

• Monitor the User all the time, do not leave the room. 
• Make sure the User does not collide with objects or walls or other people. 
• In case of nausea or other problems, we recommend the User closing their eyes or taking 

off the VR glasses. 
• Not to use the Application for more than 30 minutes at a time. 

 

After using the Application 

• After using the Application, we recommend that the User sits or lies down for 15 minutes 
and observes whether he/she is okay. 

• Disinfect and inspect used VR glasses. 
 

Final Provisions 

• The application is not certified as a medical device within the meaning of Regulation (EU) 
2017/745 of the European Parliament and of the Council of April 5, 2017 on medical devices. 

• The Company bears no responsibility for the use of the Application in violation of these 
terms of use, legal regulations, instructions and any other documentation. 

 

 

 

In ................. on ...................... 

 

 

................................................................................................................................. 

Name and signature of the Worker - confirmation of familiarization and agreement with these terms 
and conditions 

 


