SOUPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ
Příloha č. 4 ZD k veřejné zakázce: "Vybavení domova se zvláštním režimem"
CELKOVÁ CENA
- Kč

č.
NÁZEV
1. Ošetřovatelská
vana sedací

POPIS
Sedací vana s bočním vstupem,
cena včetně
kompletace.Výškově
nastavitelná vana s bočním
vstupem a elektrickým
ovládacím pultem pro veškeré
ovládání, jak pro hygienu tak
pro hydroterapii. Technická
specifikace – výška 970 mm,
nástupní výška 210 mm, šířka
760 mm, délka 1510 mm,
obsah vody 160l.

CENA
KS
- Kč 2

2. Ošetřovatelská
vana zdvihací

Výškově nastavitelná vana se
sloupovým zdvihem a
ovládacím elektrickým
panelem. Technická
specifikace - výška 685mm až
935mm,
šířka 820 mm, délka 2065 mm,
obsah vody 180 l, cena včetně
kompletace.

- Kč 2

-

Kč

3. Koupací židle

Skládací sedačka do sprchy s
gumovými násadci na
nožičkách a sedátkem s
hygienickým výhřezem.
Sedačka je doplněna opěrkou
zad. Rozměry sedáku jsou
41×53 cm, výška od země je
nastavitelná v rozsahu 46×53
cm, nosnost sedačky 120 Kg.

- Kč 3

-

Kč

- Kč 2

-

Kč

4. Sedačkový
Elektricky poháněný na
zvedák, vanový baterie. Vanový zvedák z
možností pevného upevnění k
vaně. Silný a tichý provoz,
stabilní robustní rám, zesílený
kříž a základní deska. Vysoká
zádová opěrka s tvarovanou
opěrkou hlavy, sklopná o 40
stupňů. Ergonomické plovoucí
ruční ovládání s integrovanou
baterií, dvoudílně rozložitelná,
pro lehké vyjmutí z vany.
Nosnost 140 kg, váha 5kg.
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5. Lehátkový
Dvoudílná konstrukce složena
zvedák, vanový ze zádové a sedací části
usnadňuje montáž, transport a
skladování.pro provoz zvedáku
je používán akumulátor o nízké
paměti, který lze snadno
zasunout do otvoru v zádové
opěrce, možnost plynulého
polohování zádové části ,
sedací část je opatřena
sklopnými zádovými opěrkami,
které usnadňují přesun a
zvyšují bezpečnost uživatele.

- Kč 1

-

Kč

6. Kolozetové
křeslo

Toaletní křeslo s pevnými
područkami , plastová nádoba
vyjímatelná z hora i s boku,
omyvatelné polstrované
toaletní sedátka a polstrovaná
sedací deska a opěrka zad.
Technická specifikace- výška
82- 92 cm, výška prkénka 5060 cm, výška sedáku 53- 63
cm. Nohy jsou opatřeny
protiskluzovými pryžovými
nástavci a jsou výškově
stavitelné.

- Kč 10

-

Kč

7. Elektrický
zvedák

Mobilní zvedák pohánění
baterií napájeným
elektropohonem k
přemisťování imobilních
pacientů s závěsnou
plachetkovou sedačkou.
Skládací konstrukce rámu,
elektricky polohovatelné
sklopné rameno, polstrovaná
závěsná hrazda s pojistkou,
mechanicky rozvíratelná
základna, pojezdová kolečka o
průměru 7,5cm, nášlapné
brzdy, dálkový ovladač zdvihu
sklopného ramene, madla pro
manipulaci, indikátor stavu
baterie, bezpečnostní pojistka
max. počet zdvihů na jedno
nabití 25 při zatížení max
100kg. + vak pro přesun.

- Kč 3

-

Kč

8. Polohovací
postel

Elektricky polohovací postel s
dřevěným rámem a roštem.
Rozměry ložní plochy
90×200cm, vnější rozměr lůžka
104×2014 přepravní rozměr
104×52×141 cm hmotnost 93
kg nosnost 170 Kg. Cena
včetně kompletace.

- Kč 48

-

Kč

9. Matrace se
zdravotním
potahem

Jednostranná matrace. Jádro
matrace je standardně 12cm
vysoké, vyrobena z PUR pěny.
Na matraci je umístěn
snímatelný potah na zip,
pratelný na 95 stupňů.

- Kč 48

-

Kč

10. Antidekubitní
matrace

Pasivní antidekubitní matrace
jednostranná. Navržena pro
pacienty se středním stupňem
dekubitů. Jádro matrace je
standardně 14 cm vysoké.
Snímatelný potah se zipem
pratelný na 95 stupňů.

- Kč 5

-

Kč

11. Dekubitní
Rehabilitační a polohovací
podložka, různé pomůcky vhodné pro
druhy
polohování u dlouhodobě
ležících klientů, k
rehabilitačním cvičením, ke
snížení bolesti, při zraněních,
atd. Materiál studená pěna
potažená speciálním potahem,
který zaručuje pružnost.
Rozměry 2x válec-délka od
20cm do 40cm a šířka od 10cm
do 15cm, 2x půlválec-délka od
20cm do 40cm a šířka od 10cm
do 15cm, 1x klín délka 30cm a
šířka 30cm, 5x opěrka končetin
délka od 30cm do 45cm a šířka
od 25cm do 35cm výška do
25cm. Veškerý povrchový
materiál omyvatelný nebo
snímatelný s možností praní.

- Kč 10

-

Kč

12. Polohovací
křeslo

Polohovací křeslo čalouněné
vybavené kolečky s brzdou, s
možností polohování opěradla
a výsuvnou podpěrkou nohou s
otočnou odkládací deskou,
vysouvacím příručním stolkem.

- Kč 5

-

Kč

13. Relaxační
lehátko

Relaxační tvarované lehátko, s
omyvatelným potahem, určené
k rehabilitaci a odpočinku.
Šířka 76 cm, výška 83 cm,
hloubka 170 cm.

- Kč 2

-

Kč

14. Sedací pytel

Tvarovací sedací pytel velikost
200/110 cm s pratelným
potahem - určeno k
rehabilitaci, odpočinku,
polohování rizikových klientů.

- Kč 3

-

Kč

15. Gymnastický
míč

Gymnastický míč s masážními
body o průměru 65-85 cm,
určené k rehabilitaci a
uvolňovacímu cvičení.

- Kč 2

-

Kč

16. Stůl

Jídelní stůl z odolného
materiálu s jednoduchým
přístupem pro invalidní vozíky,
podpěra uprostřed stolu.
Rozměr stolu šířka 90×90 cm,
výška 80 cm, kovová podpěra z
odolného materiálu, deskadýha.

- Kč 20

-

Kč

17. Židle

Čalouněná židle s dřevěnou
kostrou a s kovovými
doplňkami, odnímatelný
zvedák umožňuje snadnou
údržbu, snímatelný pratelný
potah. Hmotnost cca 6,5 kg
celková výška 89cm, celková
šířka 58cm, hloubka sedáku
48,5cm , výška sedáku 45cm.

- Kč 60

-

Kč

18. Sedací souprava Rozkládací sedací souprava s
variabilně nastavitelnými
záhlavníky. Omyvatelný
materiál. Odolná konstrukce z
dřevěného masivu s
polstrováním z estetické pěny,
šířka cca 187cm, výška cca
92cm, výška sedu cca 44 cm,
hloubka sedu cca 56cm, ložná
plocha cca 190×140 cm.

- Kč 2

-

Kč

19. Koberec

Koberec s odlišným vzorem
pro rozvoj smyslů s barevným
vzorem rozměr 120×170 hustý
vlas, zvýšená odolnost proti
vodě a bakteriím. Váha cca
7,9kg. Při výběru koberců s
odlišným vzorem je důležitá
rozdílnost struktury koberců.

- Kč 3

-

Kč

20. Projektor

Elektricky poháněný projektor
pro promítání efektů na stěnu,
pro menší prostory s dálkovým
ovládáním pro bazální
stimulace .

- Kč 1

-

Kč

-

Kč

Celkem

