pečovatelství
VANA PEČOVATELSKÁ KARUSELOVÁ „RELAX“

Vana patří do kategorie přístrojů pro koupel
sedícího/ležícího klienta. Lze ji naklopit tak, aby
klient mohl sedět nebo ležet a lze ji i výškově
nastavit do polohy, vyhovující terapeutovi. Nástup je
naprosto bezproblémový a lze ji kombinovat i se
zvedákem HEKTOR se sedačkou nebo některými
vakovými zvedáky. Plnění a provoz vany naprosto
automaticky řízeno z ovládacího pultu.
Může být hydromasáž, desinfekce je součástí
přístroje.
od 269 000,(13 450 €)

Vana pečovatelská sedací HERA

Malý přístroj určený pro koupel sedících klientů, lze jej využít i ve spojení
se zvedákem HEKTOR pro sedícího klienta. Může mít hydromasíž, desinfekce je standardně
zabudována.
Ovládání automatické z řídícího přehledného pultu.
od 154 900,- (7 745 €) základní provedení s desinfekcí
od 199 900,- (9 995 €) s hydromasáží a desinfekcí

SPRCHOVÝ BOX „ZEUS“ VČETNĚ DESINFEKČNÍHO PANELU

Sprchový box se používá všude tam, kde je zapotřebí pečovat o postižené klienty a seniory. Lze jej
využít v kombinaci se zvedákem pro sedícího klienta HEKTOR. Může mít i integrované WC, tzn. je
určen pro problémové klienty např. s inkontinencí, tomu pak odpovídá i zvolený model desinfekčního
panelu, který pak buď má nebo nemá výplach WC. Desinfekce standardně zabudována.
od 135 000,- (6 750 €) za sprchový box
od 69 900,- (3 495 €) za desinfekční panel

SPRCHOVÉ LŮŽKO

fyzioterapie

Sprchová lůžka slouží pro očistu imobilních klientů přímo na pokoji nebo ve společné koupelně,
kam je na tomto zařízení klient převezen. Jsou buď hydraulická nebo elektrická a vždy mají
sklopné postranní zábrany, flexibilní odpad použité vody a ložnou plochu z voděodolného
materiálu. Jsou vyráběna v různých délkách (1.600 nebo 2.000 mm délka, šířka 900 mm), v
celonerezovém provedení nebo v provedení komaxit-lak/nerez. Pojezdová kolečka bržděná buď
centrální brzdou nebo každé zvlášť
VELMI VHODNÁ JE KOMBINACE S DESINFEKČNÍM PANELEM!
od 80 000,- (4 000 €) podle typu

Lehátek je v nabídce obrovské množství. Záleží na tom, jakému účelu budou sloužit, kolik mají mít segmentů,
jaký způsob výškového nastavení, zda s pojezdem nebo pevná, zda dřevěná nebo kovová, pro elektroléčbu,
odpočinková nebo rehabilitační…… Uvádíme proto několik příkladů a další nabídku si vyžádejte v separátním
katalogu. Pokud nám sdělíte svůj požadavek, rádi Vám lehátko necháme vyrobit i podle Vašeho přání u
renomovaných výrobců.
LEHÁTKO REHABILITAČNÍ pro cvičení metodou „VOJTA“

Lehátko je ve speciálním rozměru délka 200 cm, šířka od 100 cm. Může být buď s celistvou ložnou plochou nebo s ložnou
plochou dělenou na hlavovou část a část ložnou. Je buď pevné nebo výškově stavitelné elektrickým nebo hydraulickým
pohonem, může mít i pojezd s bržděnými kolečky a další vybavení.
od 63 000,- (3 150 €)

LEHÁTKO ODPOČINKOVÉ NEBO PRO ELEKTROLÉČBU

Jednoduchý typ lehátka, dvoudílné s pevnou výškou. Hlavová část může být nastavena do polohy pozitiv i negativ, může
mít nosní drážku. Je vhodné jak pro odpočinek, tak pro elektroléčbu kov/koženka, pro některé speciální druhy elektroléčby
(magnet, laser apod.) musí být dřevěné. Obvyklý rozměr ložné plochy je 2000x600 mm.
od 8 000,- (400 €)

LEHÁTKA S ČLENĚNOU LOŽNOU PLOCHOU

Lehátka mohou mít od 2 do 7 i více segmentů, výškově nastavitelná jsou pomocí 1 nebo více elektromotorů a mohou být
dále vybavena pojezdem s bržděnými kolečky a různým ovládáním konstrukční ovládač, nožní, ruční……... Lehátka jsou
vyráběna v kombinaci kov/koženka. Jejich ložná plocha bývá obvykle 600 mm, může být i širší až do 900 mm. Může být
zaoblená nebo rovná, hlavový díl s nosní drážkou nebo plný. Dodáváme i lehátka celodřevěná s koženkovou ložnou
plochou, kompaktní a vhodná pro náročné klienty. Rádi Vám nabídneme různé typy lehátek dle Vašeho výběru nebo potřeb
od 19 900,- (995 €)
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všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

