
Příloha č. 3 ke Smlouvě o zapůjčení rehab. a kompenzačních pomůcek

Název pomůcky
nájemné za den              

Kč

vratná záloha                   
Kč

minimální platba 

nájemného

Lůžka a antidekubitní pomůcky

lůžko elektrické polohovací 21,- 650,- 200,-

lůžko mechanické 10,- 650,-

matrace k lůžku - antidekubitní HR pěna 7,- 200,-

kompresor k antidekubitní matraci 8,- 250,-

antidekubitní matrace - polštářková vzduchová 5,- 150,-

podložka pod patu 1 ks 2,- 50,-

podložka pod loket 1 ks 2,- 50,-

Doplňky k lůžku

samostatná hrazda s hrazdičkou k lůžku (stojací) 7,- 200,-

stolek k lůžku 5,- 150,-

stolek k lůžku skříňový 8,- 250,-

Rehabilitační pomůcky

invalidní vozík mechanický 11,- 350,- 200,-

invalidní vozík mechanický - půjčovné na den 50,- 350,- 200,-

chodítko obyčejné 4,- 120,-

chodítko se 4 kolečky 7,- 200,-

chodítko kloubové 7,- 200,-

chodítko s předními kolečky 7,- 200,-

chodítko s podpůrnou deskou 8,- 250,-

chodítko s podporou předloktí 8,- 250,-

podpažní berle 1 ks 2,- 50,-

francouzské hole 1 ks 2,- 50,-

Hygienické pomůcky

WC židle nepojízdná 5,- 150,-

WC židle pojízdná 7,- 200,-

nástavec na WC 3,- 100,-

Podpěra na WC 3,- 100,-

sedačka na vanu otočná 7,- 200,-

sedačka do vany 4,- 120,-

sedačka na vanu 4,- 120,-

židle sprchová pojízdná 7,- 200,-

stolička sprchová (pevná) 5,- 150,-

posuvná podložka 2,- 50,-

Přístroje

koncentrátor kyslíku přenosný 33,- 1 000,- 200,-

odsávačka 23,- 700,- 200,-

zvedák mobilní pojízdný 33,- 1 000,- 200,-

termojídlonosiče měsíc 10,-

   km                                                                  cena služby

do 10 km                                                                          500,-

do 15 km                                                                          650,-

do 20 km                                                                          800,-

do 25 km                                                                          950,-

dovoz, odvoz, montáž a demontáž elektrického lůžka a zvedáku*

do 30 km                                                                                              1 100,-

do 35 km                                                                                              1 250,-

do 40 km                                                                                              1 400,-

do 45 km                                                                                              1 550,-

   km                                                                                          cena služby
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Poskytované služby

*služba nezahrnuje (vícepráce):

manipulaci s osobou, s nábytkem či jiným původním vybavením.

*služba zahrnuje:

při odvozu: přezkoušení funkčnosti, rozložení pomůcky, převoz z místa použití

při dovozu: převoz na místo použití, smontování, zprovoznění pomůcky včetně příslušenství, přezkoušení funkčnosti, seznámení 

uživatele s obsluhou pomůcky.




