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Ceník půjčovny pomůcek – platný od 01.01.2020 

Název pomůcky Nájemné / den Hodnota pomůcky 

Polohovací lůžka, matrace a doplňky k lůžku   
Elektrické polohovací lůžku (i prodloužená verze)    */** 30,- 25.000,- 
Antidekubitní matrace pasivní 20,- 4.000,- 
Antidekubitní matrace aktivní (vzduchová s kompresorem) 30,- 6.000,- 
Elektrické polohovací lůžko + pasivní matrace    */** 50,- 30.000,- 
Polohovací válec, sedák, klín, polštář 5,- 1.000,- 
Stolek k polohovacímu lůžku (k umístění přes postranice) 5,- 2.000,- 
Stolek k lůžku pojízdný 5,- 2.000,- 
Samostatná hrazda k lůžku 15,- 5.000,- 
Infuzní stojan 15,- 2.000,- 
Rehabilitační pomůcky   
Invalidní vozík 15,- 5.000,- 
Chodítko čtyřbodové bez koleček 10,- 1.500,- 
Chodítko čtyřbodové s kolečky 10,- 1.500,- 
Chodítko podpažní vysoké 15,- 2.000,- 
Hygienické pomůcky   
Toaletní vozík s kolečky, bez koleček 15,- 3.000,- 
Toaletní židle 15,- 2.000,- 
Podložní mísa, láhev močová (bažant) 5,- 500,- 
Stolička do sprchy, schůdky, stupátko, sedačka do vany 10,- 1.000,- 
Nástavec na WC 10,- 1.000,- 
Bazének na mytí hlavy 5,- 500,- 
Koupací vana (nutnost lůžka s postranicemi k upevnění)  15,- 1.000,- 
Ostatní   
Schodolez (středisko Nové Město na Moravě) 50,- 100.000,- 
Elektrický zvedák (pracoviště Velké Meziříčí) 30,- 25.000,- 
Koncentrátor kyslíku (oxygenátor) 40,- 20.000,- 
Odsávačka Accuvac Basic 30,- 10.000,- 
Lineární dávkovač léků 40,- 30.000,- 

 
Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek je provozována na těchto adresách - prosíme o předchozí kontakt 
na uvedených telefonních číslech či  e-mailech: 
 
Nové Město na Moravě 
Vratislavovo náměstí 115, Jiří Zelený / tel. 722 900 050, e-mail:  jiri.zeleny@hospicvysocina.cz 
 

Velké Meziříčí 
Nad Gymnáziem 464, Lea Chmelařová / tel. 739 507 587, e-mail: lea.chmelarova@hospicvysocina.cz 
 
Veškeré nabízené pomůcky (vyjma el. polohovacích lůžek) lze v předem dohodnutých časech vyzvednout a vrátit 
osobně na výše uvedených pobočkách.  
 
*Elektrická polohovací lůžka jsou ke klientům dopravována výhradně ze sídla spol. v Novém Městě na Moravě.  
**Společně s denním nájemným pak do vyúčtování zahrnujeme poplatek za montáž a demontáž elektrického 
lůžka v domácnosti klienta ve výši  500,-Kč plus dovozné a odvozné lůžka ve výši 7,-Kč / km. 


