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POŽIČIAVANIE POMÔCOK         

         

         

Podmienky požičiavania pomôcky výšku úhradu za požičanie a spôsob úhrady upravuje Zmluva o 

zapožičaní pomôcky uzavretá medzi žiadateľom a StarDOS n. o.        

       

Všetky pomôcky sú vo veľmi dobrom stave zakúpené organizáciou StarDOS n.o. a sú spoplatnené.       

       

Cenník úhrad za požičiavanie pomôcok nájdete nižšie.        
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ZOZNAM ZDRAVOTNÝCH POMÔCOK (ZP)       

CENNÍK ÚHRAD ZA POŽIČANIE POMÔCOK         

         

NÁZOV ZDRAVOTNEJ POMÔCOKY CENA ZA ZAMESIAC 

Chodítko pevné         10€         

Rollátor        10€         

Chodítko G-aparát         10€         

Chodítko s oporou G-aparát        10€         

Rehabilitačný mini bicykel s displejom      10€         

Chodítko s kolieskami         10€         

Toaletné kreslo  na kolieskach     10€         

Toaletná stolička         10€         

Mechanický invalidný vozík          10€         
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Mechanický invalidný vozík pre obéznych       10€         

Hrazda na stojane ku posteli pevná        10€         

Schodolez ALTECH TK100 pre invalidný vozík        40€         

Chirurgická odsávačka Super Vega 40L/ 0,80 bar        20€         

Chemické prenosné WC - toaleta       20€         

Antidekubitná aktívna podložka                  10€         

Elektrická polohovateľná posteľ+hrazda+ob.matrac         25€         

 Antidekubitný matrac na polohovateľnú posteľ       10€         

 Dezinfekčný prístroj na DK StarDOS          50€       

 Doprava + montáž pomôcky je jednorazový poplatok              Trenčín 30€        

       

    

        V PRÍPADE ZÁUJMU O ZAPOŽIČANIE VOLAJTE:             0911 772 391   
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Elektricky polohovateľná posteľ  

- výškovo nastaviteľná hlava 

- výškovo nastaviteľné nohy 

- nastaviteľná celková výška 

postele 

- nastaviteľné bočnice  

- nastaviteľná hrazda 

- posteľ na kolieskach 

- dizajn svetlé drevo 

- nosnosť do 175 Kg 

Ku posteli je možné si zvoliť Antidekubitný matrac 

s pamäťovej peny alebo Antidekubitnú podložku 

s kompresorom ku ktorej Vám dáme obyčajný matrac.    

Posteľ Vám vieme doviezť ku Vám domov, zmontovať a poučiť Vás o obsluhe. Celé to 

trvá len niekoľko minút  
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Chodítka sú určené na 

rehabilitáciu ale aj na uľahčenie 

pri chôdzi. 

- Pevné chodítko  

- Chodítko s opornou 

plochou  

- Chodítko na kolieskach so 

sedákom 

Všetky chodítka sú výškovo 

nastaviteľné a majú nosnosť do 

135Kg 
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Toaletné pomôcky  

- Kúpacia stolička na kolieskach 

- Toaletná stolička na kolieskach  

- Toaletná stolička pevná  

Toaletné stoličky sú výškovo 

nastaviteľné a ľahko sa dajú čistiť. Sú 

vhodné aj do sprchy.  
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Mechanické invalidné vozíky 

- Šírka od 46cm do 60cm 

- Polohovateľný chrbát aj 

nohy ( iba niektoré modely) 

- Aj pre obéznych 

- Odnímateľné bočné 

operadlá 

- Vozík sa dá poskladať 

a ľahko prepraviť osobným 

automobilom 

Schodolez – pásový elektrický schodolez je určený na presun imobilných po schodoch. Je vhodný na všetky 

typy základných invalidných vozíkov. Má nosnosť do 135Kg.  Na jedno nabitie zvládne až 30. poschodí. 

Ľahko ovládateľný a rozkladací, vhodný na presun osobným automobilom.   
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                                        Chirurgická odsávačka SUPER VEGA 40L/ 0,80 bar      

       

                       

                                              

     

     

  

 

             Ďalšie pomôcky na sklade, ktoré sú Vám k dispozícii:     
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Invalidný vozík MEYRA pre silnejšie postavy s ručnými brzdami a polohovateľnými 

nohami – 51cm šírka sedenia     
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Invalidný vozík THUASNE pre silnejšie postavy - 51cm šírka sedenia     
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Invalidný vozík – polohovací THUASNE - 45cm šírka sedenia     

     

     
     

Vaňový zdvihák DENTO lift S (elektrický ) pre imobilných  30€/mesiac     
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BIOOZON – antibakteriálny, antivírusový, antimykoticky účinok     


