Půjčovna LINET
Půjčujeme polohovatelná lůžka a další vybavení pro celodenní domácí péči

Výhodné sety lůžko+matrace+hrazda již od 900 Kč měsíčně.
Cena dopravy a instalace je kalkulována zvlášť.

Hlavní výhody půjčovny:
1)
2)
3)
4)

Rychlost a dostupnost
Kvalita a vysoká úroveň zapůjčovaných výrobků
Finanční dostupnost
K dispozici jsou výrobky pro celodenní péči – kromě polohovatelných lůžek jsou to funkční
matrace s antidekubitním efektem, dále polohovatelné a pojízdné křeslo, pacientský stolek a
jídelní server – nejen pro konzumaci jídla, ale vhodný pro čtení knížky nebo umístění
notebooku či tabletu…
5)
Půjčené výrobky, zejména lůžko zvýší kvalitu života pro lidi částečně nebo zcela imobilní
6)
a ulehčí náročnou práci pečujících osob – rodinných příslušníků i profesionálních
pečovatelek

Zapůjčované výrobky
Elektricky polohovatelné lůžko
Elektrické polohování lůžka bez námahy, ergonomické ovládání, bezpečné postranice, ochrana proti
dekubitům
Cena pronájmu setu (lůžko matrace hrazda): 900 Kč/1 měsíc
Lůžko s laterálním náklonem
Elektricky polohovatelné lůžko vhodné pro zcela imobilní klienty nebo pacienty s nadváhou.
Laterální náklon (do stran) umožní ležícího člověka přetočit na bok bez fyzické námahy – ošetřovatelé
mohou jednoduše přestlat lůžko, ošetřit pacienta na zádech nebo polohovat při prevenci proleženin.
Cena pronájmu setu (lůžko matrace hrazda): 2 490 Kč/1 měsíc
Polohovatelné křeslo
Pojízdné křeslo ergonomicky přizpůsobené imobilním nebo částečně imobilní lidem. Pohodlná a zdravá
varianta pro čas strávený mimo lůžko.
Cena pronájmu křesla: 870 Kč/1 měsíc
Pěnová matrace
Komfortní matrace s antidekubitním efektem díky rovnoměrnému rozložení váhy ležícího člověka.
Cena pronájmu matrace: 230 Kč/1 měsíc
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Aktivní matrace vhodná pro prevenci do 1. stupně dekubitů
Matrace se používá v kombinaci se stávající matrací a pracuje na principu výměny vzduchu
v jednotlivých částech matrace
Cena pronájmu matrace: 460 Kč/1 měsíc
Aktivní matrace vhodná pro prevenci do 2. stupně dekubitů
Matrace se používá v kombinaci se stávající matrací a pracuje na principu výměny vzduchu
v jednotlivých částech matrace, přičemž tlak v matraci je nastavitelný podle váhy pacienta.
Cena pronájmu matrace: 810 Kč/1 měsíc
Pacientský stolek
Mobilní stolek s kolečky s výklopnou a výškově nastavitelnou jídelní deskou.
Cena pronájmu stolku: 500 Kč/1 měsíc
Jídelní server
Pojízdný server pro konzumaci jídla a aktivní trávení volného času. Kompatibilní s lůžkem i pojízdným
křeslem.
Cena pronájmu stolku: 400 Kč/1 měsíc

Pronájem jde snadno a rychle
Elektricky polohovatelné lůžko s antidekubitní matrací a hrazdou můžete mít doma do 3 dnů už od 900
Kč/měsíčně!
Stačí 3 kroky
Pro pronájem vybavení pro celodenní péči
1. Zavolejte na telefonní číslo 312 576 400,500 nebo napište na pronajem@linet.cz. Pracovníci
Zákaznického centra vám poradí a nabídnou nejlepší řešení.
2. Po výběru konkrétního lůžka nebo příslušenství sepíšete zápůjční smlouvu.
3. Technici LINETu vám vybraný produkt dovezou do 1-2 dnů. Provedou instalaci a proškolí Vás v
bezpečném používání. Pronajatý výrobek si můžete vyzvednout také osobně v některém
z našich servisních center: Slaný, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Frýdek-Místek

www.pujcovnalinet.cz
pronajem@linet.cz
tel: 312 576 400
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