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INVALIDNÍ VOZÍK MECHANICKÝ









Šířka sedáku 43 cm, 46 cm, 51 cm
Rám ocelový, skládací (křížový)
Loketní opěrky k odklopení
Zadní kola pneumatická s funkcí rychlé demontáže kol (rychlospojka)
s parkovacími brzdami
Kovové hnací obruče zadních kol
Stupačky odklopitelné, odnímatelné s regulací délky nastavení
Lýtkový pás
Bezpečností popruh k fixaci osoby
uživatel služby
100 Kč/měsíc

ostatní
120 Kč/ měsíc
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TOALETNÍ KŘESLO BESTUP
je pohodlné toaletní křeslo s jedinečným designem a vysokou kvalitou,
vyrobeno z odolné lakované ocelové konstrukce.
 Odklopitelné područky
 Vybaveno velice pohodlným vyměkčeným sedátkem, které je čalouněno
nepromokavým materiálem (lze jednoduše čistit)
 Brzdy na zadních kolech
 Odklopná stupačka
 Madla pro doprovodnou osobu
 Toaletní násoba s víkem
 Možnost nacouvání na běžnou toaletu
uživatel služby
100 Kč/měsíc

ostatní
120 Kč/ měsíc
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SEDAČKA DO VANY OTOČNÁ
 Natáčení duralový mechanismus s aretací otáčení ve 4 pozicích po 90
stupňů
 Nastavitelná dle typu (šířky) vany
 Sedátko z odolného plastu s otvory pro odtok vody
 Vhodná do van o vnitřním rozměru 57 cm až 65 cm
 Celková šířka spodního rámu (podpěr): 74.5 cm
uživatel služby
60 Kč/měsíc

ostatní
80 Kč/ měsíc
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NAFUKOVACÍ VANIČKA NA HYGIENU HLAVY
 Ergonomický tvar
 Nafukovací, pumpička je součástí
 Zásobník na vodu se sprchou
uživatel služby
30 Kč/měsíc

ostatní
50 Kč/ měsíc
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PODLOŽKA MULTIFUNKČNÍ – PÁS K MANIPULACI
 Ulehčuje přesun osoba na lůžku a z lůžka
 V nouzi lze použít jako nosítka
 Možnost složení do manipulačního pásu pro otáčení, posazování,
vstávání a chůzi osoby
 Rozměr 100x70 cm; nosnost 150 kg, hmotnost 0,62 kg
uživatel služby
50 Kč/měsíc

ostatní
70 Kč/ měsíc
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CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ VYSOKÉ







Podpůrná polstrovaná deska
Polohování držadel
Nášlapné brzdy
Nastavitelná výška
Nosnost chodítka: 160 kg
Hmotnost chodítka: 12 kg
uživatel služby
120 Kč/měsíc

ostatní
150 Kč/ měsíc
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CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ DVOUFUNKČNÍ
 Lehký, pevný duralový skládací rám
 Krokovací kloubový mechanismus s možností aretace – je možno měnit
funkci chodítka z krokovacího na pevné
 Madla z materiálu elastamer, příjemnému na držení
 Jednoduché výškové nastavení a skládání
 Protiskluzové gumové nástavce
uživatel služby
50 Kč/měsíc

ostatní
70 Kč/ měsíc
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CHODÍTKO ČTYŘKOLOVÉ S KOŠÍKEM

je lehce složitelné pro uskladnění anebo převoz autem (3 vteřiny bez použití
nářadí)








Rozměry po složení: 22 x 62 y 81 cm
Pohodlné pevné sedátko¨
Odnímatelná zádová opěrka
Brzdy s funkcí blokace v parkovací poloze
Pohodlná madla anatomicky tvarovaná, výškově nastavitelná
Odnímatelný košík
Držák na hůl/berli
uživatel služby
80 Kč/měsíc

ostatní
100 Kč/ měsíc
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NÁSTAVEC NA WC S MADLY





Výška nastavitelná dle potřeby o 9, 13 nebo 17 cm
Sklopná madla. Poklop.
Použitelný na všechny typy standardních WC mís.
Bílý, lehce omyvatelný plast.
uživatel služby
40 Kč/měsíc

ostatní
60 Kč/ měsíc
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PÁS S ÚCHYTY A SPONOU K PŘESUNU IMOBILNÍCH OSOB

usnadňuje manipulaci s imobilní osobou, její přesun a vedení.






Speciálně vyztužená tkanina
Pohodlné rukojeti
Neklouzavý povrch uvnitř
Odolná plastová spona
Nastavitelná délka
uživatel služby
40 Kč/měsíc

ostatní
60 Kč/ měsíc
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FLEXMOVE ROMEDIC ROM-3012 – MANIPULAČNÍ PÁS

je transportní pomůcka, pomáhá při přesunech osob (nap. na lůžku, z lůžka na

vozík), vnitřní povrch je vyroben z nylonu, má 4 rukojeti.
uživatel služby
30 Kč/měsíc

ostatní
50 Kč/ měsíc
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POLOHOVACÍ HAD
má široké využití, např. koncept bazální stimulace, polohování, hledání
úlevových poloh, relaxace. Kuličky se přelévají, působí relaxačně.






Průměr 20 cm, délka 2 m
Vnější snímatelný obal na zip
Omývatelný, praní do 95°
Náplň: polystyrénové kuličky
uživatel služby
20 Kč/měsíc

ostatní
30 Kč/ měsíc
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POLOHOVACÍ VÁLEC
má široké využit, koncept bazální stimulace, polohování, relaxace, hledání
úlevových poloh. Kuličky se přelévají, působí relaxačně.






Rozměr: průměr 30 cm, délka 70 cm
Materiál omývatelný, ale paropropustný (pokožka dýchá)
Praní při 95°
Vnější snímatelný obal na zip
Náplň: polystyrénové kuličky

uživatel služby
20 Kč/měsíc

ostatní
30 Kč/ měsíc
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ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S KOMPRESOREM

Antidekubitní matrace s kompresorem s nosností 110 kg je určená pro
dlouhodobě ležící pacienty. Používá se jako prevence proti vzniku proleženin
napomáhá při jejich léčbě. Systém využívá speciálně tvarované vzduchové
polštářky a řídící jednotku, která střídavě zvyšuje a snižuje tlak v komorách
matrace, takže pokožka je v jednotlivých partiích střídavě zatěžována
a odlehčována. Tím dochází k dosažení dobrého masážního efektu a dobré
cirkulace krve při současném snížení tlaku na kůži a tkáň.
uživatel služby
80 Kč/měsíc

ostatní
100 Kč/ měsíc
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DŘEVĚNÁ POLOHOVACÍ POSTEL ELEKTRICKÁ ROZKLÁDACÍ
ECONOMIC II

Jednoduchá konstrukce, obsluha a manipulace s Economic II usnadňuje práci a
námahu pečovateli nebo ošetřujícím pracovníkům, zjednodušuje
ošetřovatelskou péči, snižuje napětí v páteři během přesunu díky elektrickému
zdvihu v rozsahu 40-80 cm, náklon v hlavové části, možnost složení, hrazdička,
nosnost 185 kg a další. Délka lůžka je 2000 mm a šířka 900 mm. Postel je
vybavena pasivní pěnovou antidekubitní matrací, která je vhodná až pro stupeň
dekubitu 3. Část matrace je vyplněna línou pěnou. Délka je 2000 mm a šířka
900 mm. Výška matrace je 150 mm. Potah je Safr 200 g.

uživatel služby
455 Kč/měsíc
Montáž/demontáž
Dovoz postele

ostatní
550 Kč/ měsíc
200 Kč/úkon
9 Kč/km
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Při nákupu kompenzačních pomůcek nás podpořili:

Město Český Těšín
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