Vratné zálohy za výpůjčku kompenzačních pomůcek v CSSP2
od 1.1.2015
Kauce 200 Kč
Hole, berle a příslušenství:
Berle francouzská magnetická
Berle francouzská předloketní
Bezpečností pás hrudní
Držák berle, hole na vozík
Držák berle, hole na vozík
Hůl duralová vycházková
Hůl podpůrná čtyřbodová
Násadec protiskluzový

Pomůcky pro sebeobsluhu, ostatní:
Dvoudílný paraván
Infuzní stojan
Navlékač ponožek
Oblékací hůl se lžící na boty
Podavač
Podložka zabraňující sklouznutí ze židle WaySlide
Rehabilitační šlapadlo
Zouvák na boty

Kauce 500 Kč
Antidekubitní pomůcky:
Antidekubitní kolo podložní s pamětí
Antidekubitní matrace s paměťovým efektem, inkontinentní potah, protiskluzová
Antidekubitní matrace (Casacare)
Antidekubitní podložka tunelová s PE kuličkami 50x85 cm
Antidekubitní sedák
Podložka pod patu
Potah na kolo podložní
Tlakoměr s velkými čísly

Polohovací pomůcky, příslušenství pro lůžka:
Antidekubitní matrace (Casacare)
Had
Hrazda s hrazdičkou
Klín polohovací
Opěrka do lůžka
Opěrka nohou
Pás EasyBelt
Podhlavník

Pomůcky do koupelny:
Bazének na mytí hlavy
Dvoj schůdek s madlem
Madla k vaně vnější (švédská)
Madla přísavná krátká

Mobilní koupací vana
Sedačka do sprchy 2196
Sedačka do sprchy 2203
Sedačka do vany šířkově nastavitelná s opěradlem
Sedačka na vanu 450
Sedačka na vanu otočná
Sedačka na vanu s madlem, miska na mýdlo 500
Schůdek před vanu s madlem
Schůdek před vanu

Toaletní program:
Držák na bažanta
Nástavec na WC
Nástavec na WC přenosný 510
Nástavec s integrovanými madly
Nastavitelná židle
Toaletní křeslo pevné TS100
Toaletní křeslo pojízdné
Toaletní křeslo skládací 2170
Toaletní křeslo výklopné pro sníženou pohyblivost Komfort

Kauce 1000 Kč
Mechanické vozíky, chodítka, nájezdové ližiny, rampy:
Mechanický vozík polohovací VCWK 7T
Multifunkční vozík
Skládací vozík VCWK4
Super lehký vozík 900-LB
Vozík s vybavením VCW K9AC
Chodítko čtyřkolové s podpažními opěrkami
Chodítko čtyřbodové kombinované + přední kolečka
Chodítko čtyřkolové
Chodítko pohyblivé
Chodítko s podpůrnou deskou
Chodítko trojkolové
Zasouvací nájezdové rampy 3 m
Ližiny 213 cm
Ližiny 151 cm

Kauce 2000 Kč (elektronické pomůcky)
Polohovací křesla
Antidekubitní matrace vzduchová s kompresorem 202 PVC
Antidekubitní matrace vzduchová s kompresorem 502 nylon
Elektronické lůžko Dali
Zvedák do vany Meyra
Zvedák do vany Relax
Zvedák s kolejnicí Medicko

