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Oxygenátor 
 

 
     Použití a vlastnosti: 

 kyslíkový koncentrátor -  oxygenátor je jednoduché elektrické zařízení 

sloužící nejčastěji k domácí oxygenoterapii  

 umožňuje nepřetržitou dodávku kyslíku, ale také může pracovat pouze       

v případě potřeby  

 kyslíkový koncentrátor nasává vzduchu v místnosti, odděluje kyslík            

od ostatních plynů v ovzduší a dodává kyslík ve vysokých koncentracích 

přímo uživateli 

 

Měsíční pronájem:  600,- Kč 
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Bioptronová lampa 

 
           Bioptronová lampa je vhodná pro léčbu např.: 

 kožní afekce (bércové vředy, dekubity (proleženiny), pooperační jizvy, akné, herpes 
(opary)) 

 onemocnění pohybového aparátu (bolesti zad a kloubů, páteře, artritidy, 
epikondylitidy (tenisový loket)) 

 gynekologie a porodnictví (strie v období těhotenství, jizvy po episiotomii, prasklinky 
prsních bradavek, záněty prsů) 

 dětská kožní onemocnění, atopický ekzém, záněty horních cest dýchacích, alergické 
dechové obtíže nebo neurologická onemocnění a onemocnění svalů a kostí                   
v dětském věku 

 použití u novorozenců trpících kožními problémy, zánětem žil, proleženinami        
nebo opruzeninami 

 bioptronové světlo významně urychluje také hojení pooperačních jizev po nástřihu 
hráze či po císařském řezu 

 

Měsíční pronájem:  400,- Kč 
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Bio lampa 
 

 
 

     Použití a vlastnosti: 

 hojení ran a obnově tkání  

 ve fyzioterapii a rehabilitaci  

 v revmatologii  

 sportovní medicíně  

 kosmetice a dermatologii    

 při zdravotních potížích přímo ozáříte problémové místo polarizovaným světlem         

z lampy a navracíte buňkám těla jejich původní funkci 

 

 

Měsíční pronájem:  150,- Kč 
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Antidekubitní podložka s kompresorem 

 

 

     Použití a vlastnosti: 

 vhodná pro domácí péči o dlouhodobě ležící osoby  

 při rekonvalescenci po zranění nebo ortopedických problémech  

 prevence proti vzniku proleženin, pomáhá při jejich léčbě 

 speciálně tvarované vzduchové polštářky   

 masážní efekt, aktivní podpora krevního oběhu 

 univerzální - vhodná pro klasické i polohovací postele 

 nastavitelná tvrdost (tlak) dle požadavků a hmotnosti uživatele 
 

 

 

 

 

 

Měsíční pronájem:  200,- Kč 
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Chodítko čtyřbodové pevné 

 

 
 

     Použití a vlastnosti: 

 pro osoby se sníženou schopností mobility 
 po úrazu a operaci 
 pro seniory a osoby s handicapem 
 chodítko je určeno pro mobilitu v interiéru i venku, kde se smí používat pouze           

na rovném terénu 
 široký rám 
 nastavitelná výška 
 protiskluzové vyztužené nástavce 

 
 

Měsíční pronájem:  50,- Kč 
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Chodítko pojízdné čtyřkolové 

 

 

 

     Použití a vlastnosti: 

 chodítko je určeno pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností 

mobility 

 pro oporu a odlehčení dolních končetin při chůzi 

 pro nácvik chůze 

 při poúrazových a pooperačních stavech a následné rehabilitaci 

 je vhodné též pro transport drobných předmětů 

 

 

Měsíční pronájem:  100,- Kč 
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Chodítko pojízdné s opěrou 

 

 
 

     Použití a vlastnosti: 
 chodítko s podpůrnou deskou je vhodné pro pohyb osob se sníženou 

stabilitou 

 díky kolům s brzdičkami a rozšířené zadní části je možno jej použít nejen 

     v interiéru, ale i na kvalitním povrchu venku  

 výškově nastavitelná podpůrná deska i rukojeti s madly 

 

 

 

Měsíční pronájem:  150,- Kč 

 

 



 
 

VOBIS centrum PRO VÁS, Charita Šternberk, Nádražní 1433, 783 91 Uničov -  tel: 733 755 862 
email: koordinator.MU@sternberk.charita.cz;    web: www.sternberk.charita.cz 

Invalidní vozík skládací 

(různé typy a provedení) 

 

 
Použití a vlastnosti: 

 invalidní vozíky jsou určeny k přesunu osob se sníženou 

mobilitou  

 typickými uživateli jsou osoby s pohybovým postižením, senioři 

či osoby po operacích a po úrazech 

 vozíky svojí konstrukcí umožňují složení a rozložení pro lepší 

manipulaci, např. převoz v osobním automobilu 

 

Měsíční pronájem:  150,- Kč 
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Sedačky na vanu 

(různé typy a provedení) 

   

 

Použití a vlastnosti: 

 sedačky do vany jsou určeny pro usnadnění prováděné hygieny     

u osob se sníženou schopností pohybu 

 dle typu sedačky lze také nastavit šířku pro různé velikosti vany 
 

 

 

 

Měsíční pronájem:  50,- Kč 
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Stolička do sprchy 

 
 

 

 

Použití a vlastnosti: 

 bezpečné a pohodlné sprchování 

 stolička do sprchy s ergonomickým sedátkem a se zaoblenými 

hranami 

 výškově nastavitelné nožky mají protiskluzové gumové 

zakončení 

 sedátko je vyrobeno z umělé hmoty, nohy z hliníku 

 

Měsíční pronájem:  50,- Kč 
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WC vozík –  

pojízdné toaletní křeslo 
 

         

 

Použití a vlastnosti: 

 toaletní vozíky (křesla) slouží k vykonávání tělesných potřeb mimo prostor 

WC 

 možnost převozu osob (např. do koupelny apod.) v bezbariérovém 

prostředí 

 odnímatelná nádobka a opěrky rukou 

 sklopné a odnímatelné opěrky nohou 

 

Měsíční pronájem:  150,- Kč 
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WC židle - toaletní křeslo 
 

 

 

Použití a vlastnosti: 

 toaletní křesla slouží k vykonávání tělesných potřeb mimo prostor WC 

 pevné područky 
 polstrované toaletní sedátko 
 odnímatelný polstrovaný sedák 
 protiskluzové nástavce 
 nastavitelná výška 

 

Měsíční pronájem:  100,- Kč 
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WC nástavce  

(různé typy a provedení) 

 

   

 

 

Použití a vlastnosti: 

 nástavce jsou určeny pro osoby po úrazu nebo operaci kyčlí                           

(např. zlomeniny v oblasti kyčlí) 

 pro osoby tělesně postižené, seniory a osoby se sníženou schopností 

pohybu 

 zvýšení toalety pomocí nástavce výrazně usnadní dosedání i vstávání 

 

 

Měsíční pronájem:  50,- Kč 
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WC nástavec s madly 

(různé typy a provedení) 

 

 

 

Použití a vlastnosti: 

 nástavce jsou určeny pro osoby po úrazu nebo operaci kyčlí                           

(např. zlomeniny v oblasti kyčlí) 

 pro osoby tělesně postižené, seniory a osoby se sníženou schopností 

pohybu. 

 zvýšení toalety pomocí nástavce výrazně usnadní dosedání i vstávání. 

 u vybraných tipů lze nastavit výška dosedací plochy 

 

Měsíční pronájem:  70,- Kč 
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Berle a Francouzské hole 

  

 

Použití a vlastnosti: 

 

 berle i hole jsou určeny pro usnadnění chůze osobám se sníženou 

pohyblivostí 

 různé velikosti 

 materiál dřevo, plast, kov 

 

 

Měsíční pronájem:  70,- Kč 
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Elektrická polohovací postel 

(včetně matrace) 
 

 
Použití a vlastnosti: 

 postel je určena pro seniory, osoby po úrazech, nebo s jiným zdravotním 

omezením 

 usnadňuje přístup a manipulaci pečujícím osobám 

 výškově nastavitelná, elektrické zvedání pod hlavou a pod nohama 

 nastavitelné bočnice a hrazda 

 kolečka s brzdou 

 

Měsíční pronájem:  550,- Kč 
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Pojízdný servírovací stolek k posteli  

 
 

 

 

Použití a vlastnosti: 

 vhodný pro osoby upoutané na lůžko 

 lze použít na servírování jídel, ke čtení, k hygieně 

 plynulé nastavení výšky a sklonu desky 

 kolečka s brzdou 

 

Měsíční pronájem:  100,- Kč 

 

https://exit.srovnanicen.cz/produkt/2715527450/?z=1&p=12&o=1&a=1

