KATALOG KOMPENZAČNÍCH A
ZDRAVOTNICKÝCH POMŮCEK
Vážení zájemci o zapůjčení kompenzační pomůcky,
představujeme Vám katalog kompenzačních pomůcek zapůjčovaných Charitní
půjčovnou kompenzačních a zdravotnických pomůcek Charity sv. Martina.Tento
katalog slouží jako přehled pomůcek, které nabízíme, jejich základní charakteristiku a
účel použití.

Místo zapůjčení pomůcek a kontaktní osoba pro zapůjčování pomůcek:
Charitní půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek
Charita sv. Martina
Kontaktní osoba: Alena Fialová
Tel: 731 077 270
Email: pujcovna@svmartin.charita.cz

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Tato pomůcka slouží především k prevenci vzniku proleženin
(dekubitů), ale i k jejich léčbě. Matrace má dopomoci odlehčit
zatížení postižených oblastí, snížit tlak na kůži a zabránit vzniku
otlaků, které se mohou snadno proměnit v hluboký kožní defekt.
Je určena zejména klientům dlouhodobě ležícím, imobilním, s
poruchou prokrvení.
Cena za vypůjčení: 6 Kč/den

ELEKTRICKÉ POLOHOVATELNÉ LŮŽKO
Polohovací lůžka jsou určena pro klienty, kteří mají
sníženou možnost pohybu (mají obtíže s posazením se z
lehu do sedu, hůře z lůžka vstávají nebo jsou dlouhodobě
upoutáni na lůžko).
Elektrická lůžka lze do žádané polohy nastavit pomocí
dálkového ovládání. To umožňuje jejich snadnou obsluhu i
těžce nemocným. Používání postele s funkcí elektrického
nastavování je účelné pro spontánně nepohyblivé osoby.
Standardní vybavení lůžka obsahuje matraci, hrazdu a
hrazdičku. Postel je vybavena postranicemi pro zabránění
pádu klienta a kolečky s možností zabrzdění. Uživatelé
postele musí být starší než 12 let a vyšší než 1,4m.
Bezpečná nosnost je 170kg, maximální hmotnost pacienta
je 135kg.
Cena za vypůjčení: 18 Kč/den

MECHANICKÉ INVALIDNÍ VOZÍKY
Tyto typy vozíků jsou jednodušší bez možnosti volitelného
příslušenství a také sezení není tolik komfortní jako u
odlehčených a speciálních vozíků. Proto se nedoporučují na
celodenní užívání. Nosnost mechanického vozíku je 120 –130 kg.
Standardní mechanické vozíky jsou skládací, mají dlouhou
pohodlnou područku. Vozíky mají vyšší váhu (18 -20 kg). Potah
je vyroben buď z koženky, nebo speciální látky a jsou
omyvatelné.
Cena za vypůjčení: 10 Kč/den

CHODÍTKA

Chodítko je pomůcka určená k chůzi zejména uživatelům, pro
které je z důvodu nestability stoje obtížné používání berlí.
Chodítka lze využít k prvotnímu nácviku chůze po operacích,
úrazech nebo cévních mozkových příhodách a také u jiných
neurologických diagnóz. Existuje několik typů chodítek
s duralovou konstrukcí.
DRUHY A JEJICH SPECIFIKA:
a) chodítka s pevným rámem čtyřbodovou oporou (s nebo bez
předních koleček), která uživatel při chůzi buď posouvá, nebo
tlačí před sebou,
b) čtyřbodové kloubové, které umožňuje nezávislým pohybem
pravé a levé strany napodobit přirozený rytmus chůze.
c) chodítka s kolečky - vybavená obvykle ručními lankovými
brzdami a nákupním košíčkem.
Většina chodítek má nosnost do 100 kg uživatele. Každý druh
chodítka má své specifické technické parametry jako je šířka,
možnost výškového nastavení chodítka. Zvažte, k jakému účelu
má pomůcka sloužit a zda bude využívána v domácím prostředí
nebo exteriéru (chodníky, MHD, obchodní domy).
Cena za vypůjčení: 4 Kč/den

TOALETNÍ KŘESLA

Toaletní křesla jsou využívána širokým spektrem
uživatelů, kteří z jakéhokoliv důvodu nemohou použít
standardní toaletu (bariérové prostředí, velká vzdálenost).
Jde obvykle o různé typy židlí s příslušným otvorem,
opatřené loketními opěrkami (područkami) a krytem na
sedák. Toaletní křesla mohou být využívána v rámci
rehabilitace pro nácvik sebeobsluhy. Pevná toaletní křesla
mohou být vyrobena z různých typů materiálů, např.
koženka, plast, dřevo. Konstrukce je většinou kovová.
Máme k zapůjčení i pojízdná křesla.
Cena za vypůjčení: 5 Kč/den

NÁSTAVEC NA WC
Tento nástavec je vhodný na všechny typy standardních toalet.
Na mísu se upevňuje pomocí bočních úchytek a připevnění přes
přední okraj. Prohlubeň v přední části nástavce umožňuje
snadnější intimní hygienu.
Nosnost je až 225kg.
Cena za vypůjčení: 2 Kč/den

SPRCHOVÉ SEDAČKY

Jsou to sedačky do sprchy většinou výškově nastavitelné.
Některé mají opěrky rukou pro lepší vstávání. Některé mají
zádovou opěrku nebo hygienický výřez.
Sedačky do sprchy mají většinou nosnost 100 kg. Nohy
sprchových sedaček jsou opatřeny protiskluzovými násadci.
Cena za vypůjčení: 4 Kč/den

JÍDELNÍ STOLKY A DESKY

Tyto pomůcky se používají především jako doplněk pro pacienty
upoutané na lůžko. Své využití nachází především tam, kde
pacientovi zdravotní stav neumožňuje používat standardní jídelní
nebo pracovní stůl. Svojí konstrukcí usnadňuje běžné úkony na
lůžku a zároveň snižuje možné riziko při těchto úkonech, výrazně
usnadňuje manipulaci s pacientem a zvyšuje jeho soběstačnost.
Cena za vypůjčení: 4 Kč/den

KONCENTRÁTOR KYSLÍKU

Jedná se o elektronicky řízený přístroj, který odděluje kyslík ze
vzduchu v místnosti. Dodává vysoce koncentrovaný kyslík přímo
přes nosní kanylu nebo masku. Klinické pokusy ukázaly, že
kyslíkové koncentrátory se terapeuticky vyrovnají jiným
systémům napájení kyslíkem. Jejich výhodami jsou malé
rozměry, velká kapacita, nenáročný na provoz a obsluhu, vhodný
pro použití u uživatelů s funkčními dechovými potížemi,
onemocněním plic, průdušek a srdce; pro terapii zhoubných
nádorů; při poruchách spánku, nechutenství, bolestech hlavy
Cena za vypůjčení: 9 Kč/den

CO S POMŮCKAMI, POKUD JE JIŽ NEPOTŘEBUJETE

Pokud již jakoukoliv výše uvedenou pomůcku nepotřebujete, můžete ji nabídnout
půjčovně pomůcek pro využití u dalších klientů. V případě, že je Vám pomůcka
předepsána lékařem a hrazena pojišťovnou zůstává vaším majetkem a můžete s ní
libovolně nakládat (případně darovat půjčovně kompenzačních pomůcek). Nemusíte
ji pojišťovně vracet zpět.

