
Pomůcka

VOZÍKY, CHODÍTKA, HOLE  

mechanický vozík - pro dospělé (skládací)                           

nosnost 120 kg

mechanický vozík - pro dospělé (skládací)                            

nosnost 220 kg

mechanický vozík s polohovatelnými podnožkami

antidekubitní podložka do vozíku

chodítko - kráčející, krokovací, pevné, s přední koly

chodítko tříkolové a čyřkolové - rolátor  (venkovní)

chodítko podpažní s deskou 

berle dřevěné pro dospělé, francouzské hole

hůl podpůrná (skládací i neskládací), trojbodová

POMŮCKY PRO PŘEKONÁVÁNÍ BARIÉR

schodolez pro mechanický vozík s doprovodem 

nájezdová rampa (duralová, skládací)

TOALETNÍ A HYGIENICKÉ POMŮCKY

toaletní židle nebo křeslo (vozík)

sprchovací a toaletní křeslo (vozík)

židle do sprchy s opěradlem

stolička do sprchy bez opěradla

sedátko na vanu - otočné

sedátko na vanu a do vany

stolička k vaně (schůdky)

nástavec na WC

Platnost od 1. 1. 2023

5 Kč/den

7 Kč/den

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú., pracoviště Prachatice

Půjčovna  pomůcek, Zl. Stezka 133, Prachatice

Ceník nájemného pro rok 2023

Nájemné

telefon: 723 602 337

17 Kč/den

30 Kč/den

1 Kč/den

15 Kč/den

5 Kč/den

10 Kč/den

10 Kč/den

12 Kč/den

1Kč/den - pár

15 Kč/den

5 Kč/den

5 Kč/den

2 Kč/den

20 Kč/den

Vydala: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.

5 Kč/den

5 Kč/den

20 Kč/den



Pomůcka

POLOHOVACÍ POSTELE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

elektricky polohovatelná postel s hrazdou

elektricky polohovatelná postel s hrazdou a matrací

antidekubitní matrace s kompresorem

opěrka na polohování zad do postele

přenosný jídelní stolek do postele

stolek k posteli - různé druhy

hrazdička k posteli samostojná (+ 2 klíče)

posuvná deska (skluzné prkno)

pás pro přesun

montáž postele v místě bydliště klienta                               

(v ceně není cestovné)

DALŠÍ KOMPENZAČNÍ POMŮCKY

navlékač ponožek

podavač věcí

REHABILITAČNÍ POMŮCKY

MOTOdlaha na nohy

šlapadlo - posilovací pomůcka pro dolní končetiny

Platnost od 1. 1. 2023

30 Kč/den

200 Kč

10 Kč/den

3 Kč/den

5 Kč/den

5 Kč/den

5 Kč/den

telefon: 723 602 337

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú., pracoviště Prachatice

Půjčovna  pomůcek, Zl. Stezka 133, Prachatice

Vydala: Mgr. Hana Vlasáková, DiS.

5 Kč/den

2 Kč/den

1 Kč/den

1 Kč/den

Nájemné

Ceník nájemného pro rok 2023

5 Kč/den

Výše nájmu kompenzačních pomůcek se odvíjí od cen v místě a čase obvyklých.

100,- Kč/den

35 Kč/den

Nevybíráme žádné kauce ani zálohy, pouze půjčovné po dnech.


