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SPECIALŪS PASIŪLYMAI %
Savo geriems klientams esame paruošę pačių būtiniausių ir jau daugelio pamėgtų priemonių katalogą su gerais pasiūlymais ir
nuolaidomis. Kataloge taip pat rasite idėjų jūsų globotinių užimtumui, laisvalaikiui
Slaugos lovų komplektai
EKONOMINIS

760 € 908€

Slaugos lova L4 + pragulų profilaktikos čiužinys
Density150 +Staliukas prie lovos Easy

STANDARTINIS
Medinės šoninės
apsaugos
1295 € 1484 €

Metalo šoninės
apsaugos
1185 € 1307 €

Slaugos lova Plumtec 3 dalių + pragulų
profilaktikos čiužinys Density 400 + spintelė su
ištraukiamu staliuku

NAMŲ APLINKOS

1400 € 1559 €

Namų aplinkos daugiafunkcinė slaugos lova
Movita D09 su ištisinėmis šoninėmis
apsaugomis + puikios kokybės pragulų
profilaktikos ir gydymo čiužinys Density 450.

Perkant bet kurį komplektą, dovanų gausite apsauginę paklodę su gumele iš Carees frotinio audinio, 90x200 cm

Pragulų profilaktikai

579 € 697 €

340 € 405€

249 € 280 €

Gydymo ir prevencijos statinis čiužinys-paklotas

Kintamo slėgio čiužinys-paklotas CuroCell Nova

Pragulų prevencijos čiužinys Density 450 pacientams

CuroCell SAM PRO pacientams su I-III pragulų

pragulų prevencijai ir gydymui, pacientams su

su I-II kategorijos pragulomis bei pragulų atsiradimo

kategorijomis. Maksimali apkrova 250 kg.

pragulų atsiradimo rizika bei I-II kategorijos

rizika. Ypač patvarus ir patogus, su profiliuotu

Naujos kartos skaitmeninis kompresorius, veikia be

pragulomis. Pažemintos celės kulnų srityje, kaip

viršutiniu sluoksniu iš viskoelasto. Atlaiko iki 230 kg.

triukšmo, taupo elektros energiją.

papildoma apsauga nuo pragulų atsiradimo.

Komplektuojamas kartu su daugiafunkcine

Dovanų - kulnų apsauga Molly

Komplektuojamas su 2 trikampėmis Curera

pagalvėle.

pagalvėlėmis

Neįgaliųjų technika

250 € 297€

400 € 477€

79 € 94,20€

Universalus neįgaliųjų vežimėlis 708D su tvirtais
plieno pakojais ir kampų apsaugomis nuo sienų
trankymo + Liemenė su dubens diržu pacientų
prilaikymui Comfort, M, L dydžio

Universalus neįgaliųjų vežimėlis 28 double cross 50
cm pločio, apkrova iki 150 kg + Pasėstas į kėdę ar
vežimėlį Consil 50x50 cm

Vaikštynė 286B, 4 ratukai

Keltuvai

1885 € 2222 €

3549 € 4205 €

Mobilus keltuvas Eva 400 EE su kėlimo diržu aukšta nugara. Skirtas
sėdinčių ir gulinčių pacientų kėlimui ir perkėlimui. Maksimali apkrova 180
kg. Aliuminio rėmas – lengvas, atsparus korozijai, dvigubi ratukai lengvam
judėjimui, apsaugoti nuo nešvarumų.

Bėginė lubinė kėlimo sistema GH3 200 kg su kėlimo diržų aukšta nugara.
Sistemos dydis 4x4m. Dovanų: universalus galūnių kėlimo diržas
MultiSupport, puiki pagalba keičiant sauskelnes, tvarsčius
Įskaičiuotas patalpos įvertinimas, montavimas, apmokymas dirbti.

Perkėlimo, vartymo priemonės
139 € 168 €

Vartymo paklodžių komplektas WendyLett
4Way (pagrindas ir slidžioji paklodė)
Sunkių, nejudančių arba labai mažai judančių
pacientų vartymui, pozicionavimui. Naudinga
kaip priemonė išvengti šlyties, kai yra didelė
pragulų rizika.

35 € 42,1 €

25 € 30,76 €

Pasikėlimo diržas Flexigrip

ReadySlide rankovės formos paklodė 70 x 70
cm
Vartymui, perslinkimui, pozicionavimui lovoje
arba kėdėje

269 € 299€

Vartymui ir perkėlimui skirtų priemonių rinkinys globos įstaigoms
Rinkinyje: maža slidi perkėlimo paklodė Easyslide (2010), vartymo paklodė ReaySheet 175x75 cm, pakėlimo diržas FlexiMove (3030), perkėlimo diržas
Flexibelt M ar L dydžio bei persislinkimo lentutė EasySlide 60x33 cm

Voniai, dušui ir tualetui

250 € 295 €

98 € 118,72 €

3360 € 3955 €

Dušo/tualeto vežimėlis Clean
Vientisas rėmas, tad nėra sąlygų atsirasti
korozijai, ypač patogi stumimo rankena.
Net 5 metų garantija.
DĖMESIO: Priedus užsisakykite 20% mažesne
kaina

Naktipuodžio kėdė Swift Commode
Trys funkcijos viename – naudojamas kaip kėdė
su puodu ir dangčiu, dušo kėdę bei tualeto
paaukštinimas.
Reguliuojamos kojelės, neslysta net ant šlapio
paviršiaus.
Net 5 metų garantija

Mobili vonia Marina, hidraulinė
Aliuminio rėmas atsparus rūdims, lengvas ir
ilgaamžis. Komplektuojama kartu su ovaliomis
perkėlimo lentutėmis EasyGlide, 2vnt., kurios
ženkliai palengvins perkėlimą nuo lovos į vonią

Stiprioji fiksacija ir kūno apsauga

M dydis: 214 € 268€

L dydis: 240 € 302 €

Salvafix memory Pro rankų ir kojų diržų komplektas, M dydis
Sunumeruotos angos, reguliuojamas fiksavimas, ypač minkšta vidinė diržų
medžiaga.

Dovana: 4 papildomos magnetinės sagos ir raktas

5+1

168€ 201,60€

Inkopižamos ilgomis rankovėmis S, M, L, XL
Pirkite 5 pižamas ir gaukite vieną nemokamai.

Kitos slaugos priemonės
335 € 394 €

370 € 439 €

29 € 34,30€

Teleskopinis širmos laikiklis RTS 2.1 m, su 1.75
m aukščio Trevira užuolaida.
Jos puikiai tinka asmeninės erdvės ir privatumo
užtikrinimui tarp lovų.

Sauskelnių surinkimo vežimėlis Odocare 45
litrų Komplektuojamas su 1 atsargine
membrana

Padėklas 19 dispencerių ir 19 taurelių,
sukomplektuotas

Atliekų maišų komplektas 250 vnt. net 20 %
pigiau- kaina 100 € (124.89 €)

Absorbuojantys paklotai: pirkite 8 vnt. ir vieną paklotą gaukite NEMOKAMAI!

Užimtumo ir terapijos priemonės
Kalbos reabilitacijai, kognityvinei funkcijai lavinti

110€ 133€

62€ 73€

Žaidimų rinkinys (19728, 53782)
Žaidimas "Kasdieniai garsai" - atmintį, įsiklausimą ir žodyną lavinantis
žaidimas. Klausantis garsų įrašų žaidėjai turi atrasti, kas sukelia garsus.
Žaidimas “Ką matai“ - paslėpti objektai, kuriuos turi atrasti arba
„atkoduoti“ žaidėjai

Žaidimas „Ko trūksta?“ su dviem įrašančiomis dėžutėmis (15734)
Žaidėjas turi atrasti kokių daiktų trūksta paveikslėliuose. Žaidėjai gali
naudotis įrašančiomis dėžutėmis ir taip įsirašyti savo pastabas žaidžiant šį
ar kitus žaidimus.

Emocijų, nusiraminimo ir atsipalaidavimo priemonės

28 € 33€

15€ 18€

65 € 76€

315€ 370€

Mobilioms aromaterapijos
sesijoms:
aromadifuzorius, eterinių aliejų
mišinys, kvepianti ergoterapinė
masė ir atpalaiduojantys CD įrašai

Nešiojamas, kompaktiškas
projektorius „Aura“ su 3 efektų
diskais
Lėtai besikeičiantys vaizdai šviesos
ir spalvų terapijai - sukurti
atsipalaidavimui skirtą nuotaiką.

Kvepiantis gyvūnas
Sensorinis miegantis šuniukas ar
kačiukas

Toks žaislas suteikia taktilinį,
vizualinį ir aromaterapinį
stimuliavimą. Pašildžius
mikrobangų krosnelėje atsiranda
dangiškas kvapas.

Smulkioji motorika ir smėlio terapija
130€ 153€

41€ 48 €

Smėlio padėklas, smėlio maišelis, smėlio dekoravimo mentelės kartu su
permatomų plastikinių formelių rinkiniu

Dėlionių rinkinys
Dėlionė su trafaretais „Prizmė“, lenta su kištukais smulkiajai motorikai,
susikaupimui, kūrybiniams darbams

Judėjimui, reabilitacijai
148 € 174€

59€ 68€

50 € 63€

70€ 84€

DVD pratimai senjorams su masažo ir
mankštos priemonėmis: 5 masažo
kamuoliukai, masažo voleliai kojoms, 3
pasipriešinimo rankų treniruokliai,
gimnastikos juostos su laikikliais

Parašiutas 300 cm skersmens su
kamuoliu

Krepšinio komplektas, pastatomas
Krepšys statomas ant grindų, 40
cm aukščio. Krepšio diametras 36
cm. Į komplektą įeina kamuolys 23
cm diametro.

Taktilinis rinkinys

Žaidimams sėdint arba stovint ratu

Smulkiajai motorikai, rankos, plaštakos
treniravimui, pojūčių stimuliavimui bei
treniravimui su patogia plastiko dėže

