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SEDAČKA NA VANU PLASTOVÁ DMA 555 

   - podpůrné madlo  

   - nastavitelná dle šířky vany 44-62 cm  

   - rozměry sedací plochy 71x30 cm  

   - nosnost 190 kg 

 

 
 

 

 

SEDAČKA DO VANY ZÁVĚSNÁ DMA 534 

 

- šířka opěrných ramen 67 cm  

- rozměry sedátka 37x28 cm  

- hloubka zavěšení 25 cm  

- nosnost 100 kg 

 

 

SEDAČKA DO VANY OTOČNÁ  

   - otočná sedačka s opěrkou zad  

   - možnost aretace polohy  

   - šířka opěrných ramen 65 cm                                                                

   - rozměry sedačky 46x41x47 cm  

   - nosnost 100 kg 

 
 

    

 

SEDAČKA DO VANY COSBY 20 

- plastová sedačka s přísavkami 

- výška 18 cm 

- rozměry sedátka 46x35 cm  

- nosnost 190 kg 
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SEDAČKA NA VANU COSBY 70 

   - nastavitelná dle šířky vany 46 -70 cm  

   - rozměry sedací plochy 71x29 cm  

   - nosnost 190 kg 

 

 

MADLO NA VANU 

- jednoduchý úchyt k vaně 
 

 

 

 

    

SPRCHOVACÍ ŽIDLE 

 

- hliníkový rám                                                    

- sedadlo a opěrka je vyrobena z plastu           

- výškové nastavení od 40 do 50 cm 

 - šířka sedadla 49 cm. 

 

 

 

 

 

 

  

NAFUKOVACÍ VANIČKA NA MYTÍ HLAVY 

 
- nafukovací bazének na mytí hlavy pro ležící pacienty 

- je vybaven odtokem, sáčkem na zásobu vody a  

  malou plastovou sprchovací růžicí 
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Příslušenství: - sprcha na zdroj teplé vody, 

- hustilka šlapací pryžová, 

- sprcha závěsná, 

- nafukovací polštář pod hlavu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

NÁSTAVEC NA WC 510 E 

   - plastový toaletní nástavec přenosný                                                                              

   - podpůrná konstrukce s madly  

   - nastavitelná výška 48-63 cm  

   - hloubka 57 cm  

   - šířka 56 cm  

   - nosnost 165 kg 

 

 

 

 

KŘESLO KLOZETOVÉ POJÍZDNÉ ROZKLÁDACÍ 

- odnímatelné podnožky  

  - sklopná madla  

  - odnímatelná opěrka zad  

  - toaletní plastová nádoba s víkem   

  - barevné provedení  

  - hrazdička pro ovládání křesla  

  - nášlapné brzdy  

  - šířka křesla 55 cm  

  - délka křesla 58 cm  

  - výška křesla 96,5 cm  

  - šířka sedu 45 cm  

  - hloubka sedu 43 cm  

  - výška prkénka 48 cm  

  - výška sedáku 51 cm  

  - nosnost 125 kg 

NAFUKOVACÍ KOUPACÍ VANA 
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KŘESLO KLOZETOVÉ PEVNÉ 

 

- nosnost 100 kg  

- pevná madla 

- toaletní plastová nádoba s víkem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ SKLÁDACÍ DMA 230                                      

   

- dvojitý skládací rám  

- držadla pro vstávání  

- nastavitelná výška 80-92 cm  

- šíře 59 cm  

- hmotnost 2,8 kg  

- nosnost 100 kg 
 

 

 

CHODÍTKO ČTYŘBODOVÉ SKLÁDACÍ DMA 230 EL 

   - krokovací kloubový mechanizmus  

   - nastavitelná výška 78-90 cm  

   - šířka 53 cm  

   - hmotnost 2,7 kg  

   - nosnost 100 kg 
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- chodítko s oporou předloktí 

- podpažní opěrky výškově nastavitelné od 104 cm do 152 cm (možnost nastavení i do šířky) 

- madla doplněna loketními opěrkami, nastavitelná směrově i výškově od 75 cm do 126 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHODÍTKO ČTYŘKOLEČKOVÉ  

  

- umožní pohodlnější pohyb v interiéru i mimo něj 

- do košíku v přední části můžete pohodlně umístit jakékoliv předměty  

- zaaretované brzdy vám umožní odpočinek na sedáku chodítka během chůze  

- jednoduchými pohyby složíte chodítko 

 

 

 

  

LŮŽKOVÝ STŮL POJÍZDNÝ EKON 

- nastavitelná výška a sklon desky stolku 

 

                                                                                       

 

 
 

CHODÍTKO POJÍZDNÉ U2A, U2B 
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POLOHOVACÍ LŮŽKO ELEKTRICKÉ 

 

- rozkládací čtyřdílný rošt                                                                            

- nastavení tuhosti lamel 

- polohování roštu 

- nastavení výšky lůžka 

- hrazda s hrazdičkou 

- bezpečnostní postranice 

- pojezdová kolečka s brzdou 

- antidekubitní matrace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- matrace vybavena kompresorem pro přepouštění vzduchu v šestiminutových cyklech 

- rozměry: 200cm × 90 cm 

- nosnost 120 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VOZÍK MECHANICKÝ BREEZY 

 

- odklápěcí područky 

- nastavitelná výška opěrek a podnožek 

- parkovací brzdy 

- celková šíře s obručemi 64 cm 

- nosnost 125 kg                                        

 

 

 

 

 
 

   

  

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE VZDUCHOVÁ 
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VOZÍK MECHANICKÝ ERGO SPECIÁLNÍ 

 

- skládací odlehčený hliníkový rám                        

- odklopné a odnímatelné postranice 

- odnímatelné nastavitelné stupačky 

- loketní opěrky výškově nastavitelné 

- rychloupínací zadní kola 

- parkovací brzdy 

- plastové blatníčky 

- odnímatelné rolničky proti převrácení 

- nosnost 115 kg 

 

 
 

RAMPA NÁJEZDOVÁ PRO VOZÍKY 

    - 3 dílné zasouvací rampy: 

    - délka složených ramp: 92cm  

    - maximální délka: 211cm  

    - šíře rampy: 26cm  

    - nosnost: 180kg 
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POLARIZAČNÍ LAMPA Biostimul  

Světelná energie biolampy, postupně pohlcovaná tkání, kterou proniká až do hloubky 3cm, specificky působí na molekulární 

uspořádání buněčných menbrán a posiluje buněčný metabolismus. Má protibolestivý, protizánětlivý a biostimulační účinek.  

Aplikace biolampy: 

1. kosmetika, dermatologie - jako podpůrná léčba kožních obtíží: 

afty, akné, alergie, ekzémy, bércové vředy, bradavice, celulitida, hematomy, plísňová onemocnění,jizvy, lupénka, oděrky, 

otlačeniny,opary, pohmožděniny,popáleniny, spáleniny,strie, vlasy-podpora růstu,vrásky, záněty aj. 

2. fyzioterapie, ortopedie, rehabilitace, prevence 

jako podpůrná léčba postižení pohybového aparátu aj. nemocí 

artróza, bolesti kloubů,páteře, trojklaného nervu, podpora imunity, kašel, jizvy, menstruační potíže, migrény, nachlazení, otoky, 

revma, záněty aj. 

3. v další řadě oborů 

chirurgie - léčení ran, stomatologie, gynekologické obtíže aj. 

4. umocňuje účinek kosmetických aj. krémů 

 

Další informace: 

BIOSTIMUL je poslední novinkou v oblasti světelné terapie, která nabízí oproti dosavadním biolampám tyto výhody: 

- originální ergonomická konstrukce přístroje (tvar větší počítačové myši, nikoliv "fén", odolnost proti poškození - nemá 

mechanické součástky: žárovku, zrcátko, větráček 

- vysoká a stabilní polarizace světla - polarizačním filtrem, nikoliv odrazem světla od zrcátka 

- efektivnější působení - monochromatická barva světla (červená) - nedochází k protipůsobení barev, které obsahuje 

polychromatické bílé/žluté světlo např. u halogenové žárovky 

- výrazně nižší cena než ceny biolamp fénů 

- pracuje ve třech rozdílných režimech řízených mikropočítačem 

- má oproti konkurenci až 8x nižší spotřebu 

- je dodávána v elegantním plastikovém kufříku s komplexním návodem na použití, popisem všech ověřených a osvědčených 

indikací, dobou a způsobem aplikace a řadou dalších praktických dárků. 

 

Kožní (dermatologické) obtíže 

Kožní lékařství využívá pozitivních účinků lineárně polarizovaného světla poměrně často. Mezi nejžádanější patří ošetření jizev. 

U čerstvých pooperačních nebo poúrazových jizev se účinek dostaví poměrně brzo, jizevnatá tkáň postupně bledne a změkčuje se. 

Beznadějná není ani léčba starších jizev, které již ztvrdly (říká se jim keloidní). Doba léčby však bude podstatně delší a je třeba se 

vybavit značnou dávkou trpělivosti. Nesporný je rovněž jeho efekt při léčbě oparů a při včasném použití je pozorovatelný již po 

prvních aplikacích. Další mi vhodnými indikacemi pro aplikaci světelné terapie jsou bércové vředy, lupénka, dětské atopické 

ekzémy, plísňová onemocnění, proleženiny, kožní alergie, pásové opary, píštěle, alopecie nebo zmírnění negativních projevů 

psoriázy a vitiliga. 

V kosmetice využíváme protizánětlivý a biostimulační efekt příjemného polarizovaného světla především k potlačení projevů 

akné a dermatitid, zneviditelnění jizviček po akné, k prevenci strií a k potlačení nadměrného vypadávání vlasů nebo na stimulaci 

jejich růstu. Ke vděčným indikacím patří rovněž regenerační působení na pokožku a vliv na omlazení vzhledu stárnoucí pleti nebo 

pleti, která je vystavována nepříznivým vlivům znečištěného životního prostředí. 

Další širokou oblastí je odstraňování mikropopálenin nebo následků podráždění pleti po různých formách kosmetického ošetření, 

jakými jsou např. hloubkové čištění pleti, peeling, lymfatická drenáž nebo různé formy depilace. V literatuře jsou rovněž 

popisovány zkušenosti s odstraněním vrásek a zpomalením jejich tvorby při aplikacích na pleť a vrásky kolem očí. 

 

 

 

GLUKOMETR  OPTIUM  XCEED 

 

 - ovládání pomocí tří tlačítek 

 - velký, podsvícený displej 

 - automatický start 

 - paměť pro 450 výsledků měření 

 - názorné symboly 

 - lehký a anatomicky tvarovaný přístroj 

 - nastavitelný zvukový signál 
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Ceník kompenzačních pomůcek platný od 1. 3. 2022 

 

Název pomůcky Evidenční číslo 
Výše 

nájemného/den 

Manipulační 

poplatek 
Kauce / záloha 

Sedačka na vanu 

555 
DMP08015 5,- 50,- 100,- 

Sedačka do vany 

534 
DMP08019 5,- 50,- 100,- 

Sedačka do vany 

otočná 
DMP08020 10,- 50,- 300,- 

Sedačka do vany 

Cosby 20 
DMP08011 5,- 50,- 100,- 

Sedačka na vanu 

Cosby 70 
DMP08012 5,- 50,- 100,- 

Madlo na vanu DM10004 5,- 50,- 100,- 

Sprchovací židle DMP08006 10,- 100,- 200,- 

Nafukovací 

vanička na mytí 

hlavy 

DMP08007 

DMP08008 
5,- 50,- 100,- 

Nafukovací 

koupací vana 
DMP14002 10,- 100,- 1000,- 

Nástavec na WC 

510 E 
DMP08018 5,- 50,- 100,- 

Křeslo WC 

pojízdné rozkl. 

DMP08005 

DM10001 
15,- 100,- 500,- 
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Křeslo WC pevné 
DM10002 

DM14001 
10,- 50,- 500,- 

Chodítko 

čtyřbodové 

DMA 230 

DMP08016 

DM10003 
5,- 50,- 200,- 

Chodítko 

čtyřbodové DMA 

230 EL 

DMP08017 5,- 50,- 200,- 

Chodítko pojízdné  

U2A, U2B 

DMP14003 

DMP14004 
10,- 50,- 300,- 

Chodítko 

čtyřkolečkové 

jednoduché 
 5,- 50,- 100,- 

Chodítko 

čtyřkolečkové s 

košíkem 

DMP08009 10,- 100,- 300,- 

Lůžkový stůl 

pojízdný Ekon 
DMP08004 5,- 50,- 100,- 

Polohovací lůžko + 

pěnová matrace 

DMP09002 

DMP09005 

DM13015 

DMP14005 

 

30,- 
(uvedená cena je za 

lůžko, pěnovou 

matraci, postranice a 

hrazdičku) 

200,- 3000,- 

Antidekubitní 

matrace vzduchová 

DMP09004 

DMP11001 
5,- 100,- 300,- 

Vozík mechan. 

Breezy 

DMP08001 

DMP08002 

DMP11002 – 2× 
15,- 100,- 1000,- 

Vozík mechan. 

Ergo speciální 
DMP11003 20,- 100,- 1000,- 

Rampa nájezdová 

pro vozíky 
DMP08014 15,- 100,- 500,- 

Polarizační lampa 

Biostimul 
DM03011 12,- 50,- 500,- 
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Glukometr Optium 

Xceed 

DM05023 

DM05024 
5,- 50,- 500,- 

Odvoz 

kompenzačních 

pomůcek 

Pokud bude kompenzační pomůcka dovezena nájemci domů, započítána je cesta tam i 

zpět. Cena je stanovena na 4,-Kč / km. 

 

 

 

Nájemní řád kompenzačních pomůcek společnosti HELP-IN, o.p.s. 

 

 
1) Pronajímatel seznámí uživatele s obsluhou pomůcky a názorně předvede způsob použití. 

 

2) Pomůcka se najímá na dobu sjednanou ve Smlouvě o nájmu věcí movitých. 

 

3) Uživatel odpovídá po celou nájemní dobu za pronajatou pomůcku, je o ni povinen pečovat tak, aby 

nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, udržovat ji v čistotě a zacházet s ní podle návodu.  

 

4) Dojde-li v průběhu nájmu pomůcky k jejímu poškození, hradí uživatel náklady na opravu v plné 

výši, v případě ztráty nebo zcizení pomůcky bude uživatelem uhrazena zůstatková cena.   

 

5) Pomůcky nesmějí být přetěžovány a musí být respektována max. hmotnost zátěže. 

  

6) Za pomůcku pronajatou pro cestovní kanceláře, hotely, firmy je stanoven poplatek na den 100,-Kč. 

 

7) Nenahrazujeme lékaře ani zdravotní pojišťovny. Pomůcky pronajímáme pouze na krátkodobou 

výpomoc. O délce nájmu rozhoduje výhradně pronajímatel. Pronajmutí pomůcek je možné pouze na 

občanský průkaz občana ČR.   

 

8) Všichni zaměstnanci společnosti Help-in, o.p.s. a jejich rodina v přímé linii, mají cenu za pronájem a 

manipulační poplatek poloviční. V případě, že během doby pronájmu přestane být zaměstnancem 

společnosti Help-in, o.p.s. půjčovné se zvýší na obvyklou sazbu.  

  
 


