CHARITA ODRY-PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
(Platnost ceníku od 1. 3. 2021)
Komu jsou služby naší půjčovny určeny:
Seniorům, potřebným, dlouhodobě nemocným, nemocným a propuštěným z nemocničního léčení, nemocným po úrazech na doléčení,
osamoceným lidem, rodinám, které se starají o své zestárlé nebo nemocné rodiče.
Co je našim cílem:
Našim cílem je spokojený uživatel a spokojeni rodinní příslušníci nebo ti, kteří o uživatele pečují. Abychom našimi kompenzačními
pomůckami pomohli řešit sociální nebo zdravotní životní situaci uživatele.
Výhody a hodnoty pro Vás:
• K zapůjčení nepotřebujete potvrzení lékaře
• Příznivé ceny a žádná záloha
• Platba bankovním převodem, složenkou, inkasem
• Možnost krátkodobého i dlouhodobého zapůjčení kompenzačních pomůcek
• Možnost výběru dodání: osobní odběr, dovoz až do domu s případnou montáží, pomůcky bez elektroniky je možné zaslat také
poštou
• Vstřícná komunikace
Kontakt: pondělí až pátek 8.00 – 14.00 hod, osobní návštěvy jen po telefonické domluvě
Adresa: Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry
Telefon: 733 308 562
Vedoucí půjčovny: Jiří Rosenstein
E-mail: jiri.rosenstein@odry.charita.cz
Web: www.odry.charita.cz
Kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem od pondělí do pátku v době 8.00 – 14.00
hod, a rádi Vám pomůžeme najít řešení při zajištění vhodných kompenzačních a zdravotních
pomůcek pro Vás nebo pro Vaše blízké.
V případě akutní potřeby volejte i mimo tuto dobu.
Seznam zapůjčovaných kompenzačních
Cena
pomůcek
Polohovací postel
540 Kč
Antidecuba
120 Kč
Antidecubitní matrace
180 Kč
Biotronová lampa
360 Kč
Francouzská hůl
ZAPŮJČENÍ ZDARMA
Hrazdička nad postel
90 Kč
Hůlky a podpažní vysoké berle
ZAPŮJČENÍ ZDARMA
Chodítko pojízdné
120 Kč
Chodítko
120 Kč
Chodítko vysoké
150 Kč
Invalidní vozík
300 Kč
Jídelní stolek
120 Kč
Nástavec na WC (10 cm, 14 cm, s madly)
120 Kč
Nádoba na moč
90 Kč
Oxygenerátor
270 Kč
Podložní mísa
90 Kč
Pokojové WC
150 Kč
Pokojové WC – pojízdné
150 Kč
Sedačka do vany – vanový zvedák
300 Kč
Sedačka do sprchy-židle
120 Kč
Sedačka do vany
120 Kč
Sedačka přes vanu
120 Kč
Schodolez
510 Kč
U neúplných měsíců se účtuje pouze poměrná část ceny podle počtu dní zapůjčení pomůcky.
Máte také možnost využít:
Dovoz /odvoz pomůcky-účtuje se cesta tam i zpět ze skladu v Odrách:
7 Kč/1 km
Manipulace při dovozu/odvozu polohovací postele:
400 Kč
Zaslání pomůcky-bude účtováno balné:
120 Kč
- bude účtováno poštovné:
Ceník-Česká pošta, nebo Ceník-PPL

