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Vážené dámy, vážení pánové, zájemci o zapůjčení kompenzační pomůcky,
Právě jste obdrželi Katalog kompenzačních pomůcek zapůjčovaných Vysočinskými
nemocnicemi s.r.o. Tento katalog slouží jako přehled pro Vás, potencionální zájemce
o zapůjčení některé z pomůcek, ze kterého zjistíte, jaké pomůcky nabízíme, jejich
základní charakteristiku a účel použití.
Věříme, že tento katalog usnadní Váš výběr pomůcek.

OBSAH KATALOGU.
Obsah katalogu
Elektrické polohovací lůžko
Invalidní vozík
Chodítka
Toaletní křesla
Sedačky do sprchy
Jídelní stolky
Ceník pomůcek

3
4
5
6
7
8
8
9

3

ELEKTRICKÉ POLOHOVACÍ LŮŽKO
Polohovací lůžka jsou pojízdná, výškově nastavitelná, s polohováním trupu a dolních
končetin. Jsou určena pro uživatele, kteří mají sníženou možnost pohybu (mají obtíže s
posazením se z lehu do sedu, hůře z lůžka vstávájí nebo jsou dlouhodobě upoutáni na
lůžko).
Elektrická polohovací lůžka lze do žádané polohy nastavit pomocí dálkového ovládání.
To umožňuje jejich snadnou obsluhu.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Standardní vybavení námi zapůjčeného lůžka obsahuje matraci, hrazdu a hrazdičku.
Lůžka jsou vybavena postranicemi pro zabránění pádu uživatele a kolečky s možností
zabrzdění.
NABÍZÍME
Elektrické polohovací lůžko DALI
Bezpečná nosnost je 175 kg, maximální hmotnost pacienta je 135 kg.

4

INVALIDNÍ VOZÍK
Invalidní vozíky představují různě vybavená a technicky provedená kolečková křesla.
Mají za úkol zvýšit komfort péče o uživatele a zlepšit soběstačnost samotných uživatelů.
Mechanický invalidní vozík
Vozíky jsou určené uživatelům, kteří vozík nevyužívají celý den, ale pouze na procházky, na převozy k lékaři.
NABÍZÍME
Mechanický invalidní vozík o nosnosti 115 kg. Pro snadnější přepravu lze vozík jednoduše složit.
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CHODÍTKA
Chodítko je specifická pomůcka určená k chůzi zejména uživatelům, pro které je z
důvodu nestability stoje obtížné používání berlí (francouzkých, podpažních). Chodítka lze využít k prvotnímu nácviku chůze po operacích, úrazech nebo cévních mozkových příhodách a také u jiných neurologických diagnóz.

NABÍZÍME
Kozička - základní typ se skutečně nazývá „kozička“, slouží
k opoře pouze o jednu ruku a je často využíván uživateli,
jimž jednobodová opora klasických berlí nestačí.
Chodítka s pevným rámem - chodítka s pevným rámem,
čtyřbodovou oporou, která uživatel při chůzi posouvá.
Chodítka s kolečky - velice oblíbená jsou chodítka tří a
čtyřkolová, vybavená obvykle ručními lankovými brzdami
a nákupním košíčkem.
Vysoká speciální chodítka - vysoká s předloketní oporou
jsou pomůcky využívané k nácviku chůze v nemocnicích
nebo rehabilitačních ústavech, je-li však domácnost
uživatele vhodně upraven, lze je doporučit i pro každodenní použití . Zajišťují uživatelům vysokou stabilitu.
Jejich použití je však většinou vázáno na pomoc druhé
osoby.
Většina chodítek má nosnost do 100 kg.
Při volbě typu chodítka je dobré poradit se s odborníkem
(lékař, fyzioterapeut). Případně se můžete obrátit na
našeho pracovníka.
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TOALETNÍ KŘESLA
Toaletní židle jsou využívána širokým spektrem uživatelů, kteří z jakéhokoliv důvodu
nemohou použít standardní toaletu (bariérové prostředí).
Jde obvykle o různé typy židlí s příslušným otvorem, opatřené loketními opěrkami a
krytem na sedák. Toaletní křesla mohou být využívána v rámci rehabilitace pro nácvik
sebeobsluhy.

NABÍZÍME
Pevná toaletní křesla - jsou vyrobena z různých typů
materiálu. Konstrukce je většinou kovová.

Pojízdná toaletní křesla - zadní kolečka je možné
zabrzdit. Nedoporučujeme používat křeslo místo
invalidního vozíku, protože má malá kolečka a hůře
se s ním manipuluje.
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SEDAČKY DO SPRCHY
Sprchovací židle jsou komfortní sedačky do sprchy. Mají opěradlo a opěrky rukou.
NABÍZÍME
Sprchová židle bez pojezdu.

JÍDELNÍ STOLKY
Jídelní stolek a deska k lůžku tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro
osoby se sníženou schopností mobility. Tyto pomůcky se používají jako doplněk
pro pacienty upoutané na lůžko.
NABÍZÍME
Pojízdný jídelní stolek
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CENÍK POMŮCEK
Pomůcka
Elektrické polohovací lůžko
včetně molitanové matrace
Chodítko nízké
Chodítko vysoké
Toaletní židle s kolečky

Cena za
měsíc (Kč)

Cena za
den (Kč) Doprava

Vratná záloha
(Kč)

Pořizovací
cena pomůcky
(Kč)

1.395,310,620,620,-

45,10,20,20,-

10,- Kč/ km
10,- Kč/ km
10,- Kč/ km
10,- Kč/ km

1.000,500,500,500,-

25.000,4.000,7.000,4.000,-

Toaletní židle bez koleček

465,-

15,-

10,- Kč/ km

500,-

3.000,-

Invalidní vozík mechanický
Jídelní stolek k lůžku
Berle, čtyřbodé chodítko
Podložní mísa
Koupací sedátko

930,310,155,155,155,-

30,10,5,5,5,-

10,- Kč/ km
10,- Kč/ km
10,- Kč/ km
10,- Kč/ km
10,- Kč/ km

500,350,0,0,0,-

10.000,1.500,-
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