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CENÍK A PODMÍNKY pro půjčování zdravotních a kompenzačních pomůcek 

Typ pomůcky Cena / den 

Antidekubitní matrace aktivní bez kompresoru          10,- Kč / den 

Antidekubitní matrace aktivní s kompresorem + podložka 15,- Kč / den 

Francouzská hůl – pár, ks; berle 3,- Kč/ den 

Hrazda kovová – samostatně stojící 5,- Kč / den 

Chodítka čtyřbodová pevná/ skládací 5,- Kč/ den 

Chodítka čtyřkolová nákupní s košíkem  10,- Kč/ den 

Chodítka čtyřkolová s oporou 10,- Kč/ den 

Chodítka dvoukolová/ čtyřkolová pevná 5,- Kč/ den 

Invalidní vozík mechanický 15,- Kč/ den 

Křeslo do sprchy pojízdné; židle a sedačky do vany/sprchy 10,- Kč /den 

Křeslo klozetové čtyřbodové/ čtyřkolové 10,- Kč /den 

Křeslo polohovací s jídelní deskou, podnožkou 15,- Kč/ den 

Lůžko polohovací mechanické s pasivní matrací 10,- Kč /den 

Lůžko polohovací s elektrickým ovládáním s pasivní  25,- Kč / den 

Nástavec na WC přenosný bez víka/ s víkem 5,- Kč/ den 

Oxygenátor (koncentrátor kyslíku) 25,- Kč/den; cena příslušenství dle aktuální ceny 

Podložní mísa – plastová, kovová / s víkem, bez víka;  

močová lahev mužská 
3,- Kč / den 

Polohovací pomůcky (např. válec, klín, polštář, podložky,…) 5,- Kč / den 

Sedátka vanová  5,- Kč / den 

Schodolez 50,- Kč/den; 100,-Kč/jednorázové použití 

Stolky k lůžkům s deskou 5,- Kč / den 

Šlapadlo 5,- Kč / den 
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PODMÍNKY a DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 

1. Kompenzační pomůcka (dále KP) se půjčuje na základě Nájemní smlouvy, kterou je nájemce 

povinen sepsat s pověřeným pracovníkem v kanceláři společnosti PRO-SEN sociálně zdravotní 

služby o.p.s. (dále jen společnost) před převzetím KP. Nájemné se platí formou zálohy na období, 

které si nájemce předem určí. 

2. Cena za zapůjčenou pomůcku je dána Ceníkem, který schvaluje Správní rada o. p. s. 

3. Jednorázové použití schodolezu s obsluhou (pracovník společnosti) se účtuje 100,- Kč/za použití 

(50,-Kč pronájem schodolezu + 50,-Kč obsluha).  

4. Cena za příslušenství, které si je třeba zakoupit k oxygenátoru, bude zájemci sdělena dle aktuální 

prodejní ceny v kanceláři společnosti. 

5. Přepravu pomůcky si nájemce zajistí na vlastní náklady. Nemůže-li tak učinit z vážných důvodů, 

může mu být kompenzační pomůcka dovezena a to za těchto podmínek: 

- po Rychnově n. Kn. a přilehlých městských částí (Lokot, Litohrady,Lipovka, Dubno, 

Roveň, Dlouhá Ves, Končiny, Městská a Panská Habrová) za 60,-Kč. 

- do ostatních obcí, zde neuvedených se účtuje 200,-Kč 

- cena za přepravu bude vyúčtována při platbě zálohy za KP 

Nezajištujeme přepravu objemných kompenzačních pomůcek (např. lůžka). 

 

Platnost od: 1.4.2021 

V Rychnově n. Kn, dne 25.3.2021                                      Bc. Hana Skořepová, ředitelka 
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