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Slovo úvodem

Ledax o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která se věnuje zejména péči o seniory. Naším 
posláním je být partnerem na cestě důstojným a aktivním životem těm, kteří v důsledku 
svého věku, onemocnění či zdravotního postižení potřebují a uvítají pomoc
 či podporu druhého člověka.

Pomáháme Vám, případně Vašim blízkým, prostřednictvím těchto služeb:

• Pečovatelské služby
• Osobní asistence
• Domácí ošetřovatelské a hospicové péče
• Pronájmu zdravotnických pomůcek

Katalog zdravotnických pomůcek, který jsme pro Vás připravili, obsahuje zdravotní pomůcky, 
které usnadní manipulaci s imobilním (ležícím) nebo s částečně nepohyblivým člověkem.
Najdete zde obecné informace (k čemu se zdravotnické pomůcky používají a proč), pomůcky, 
které nabízíme k pronájmu, i informace o tom, jak např. pomůcku získat od zdravotní 
pojišťovny.

Polohovací lůžka a aktivní antidekubitní matrace, které v katalogu představujeme, jsou 
určeny zejména k prevenci vzniku dekubitů (proleženin), jejich léčbě či zmírňování následků.
Dekubity, jinými slovy otlaky kůže nebo proleženiny, jsou způsobeny dlouhodobým ležením 
nebo sezením, tedy nedostatečným prokrvením dlouhodobě zatížených tělesných partií. 
Dekubity většinou provází ty, jež jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko, s nemožností aktivního 
pohybu. Z preventivního hlediska je proto vhodné využívat různé zdravotnické pomůcky, aby 
se dekubitům předešlo.
Jsme si vědomi, že péče o imobilní a dlouhodobě nemocné osoby v domácím prostředí je 
náročná, jak po stránce fyzické či psychické, tak po stránce ekonomické. Nicméně Vaše péče 
umožní dotyčnému zůstat v domácím prostředí co nejdéle, což je pro něj, a jeho nejbližší 
okolí, většinou to nejdůležitější.

Nabídkou našich služeb a pomůcek Vám chceme být nápomocni při zvládání této 
nelehké životní etapy. 

Bližší informace najdete na našich webových stránkách www.ledax.cz

Mgr. Erika Holarová, vedoucí služby - Pronájem zdravotnických pomůcek
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1. Polohovací lůžka
Polohovací lůžka jsou určena především těm, kdo mají z jakéhokoliv důvodu sníženou 
pohybovou soběstačnost (možnost pohybu). Hůře se posazují z lehu do sedu, hůře z lůžka 
vstávají nebo jsou na lůžko dlouhodobě upoutáni. 
Právě u dlouhodobě nepohyblivých (imobilních) uživatelů snižují riziko vzniku otlaků 
(proleženin) a zlepšují prokrvení tělesných partií. Využití polohovacího lůžka ulehčí péči jak 
o zcela, tak o částečně nepohyblivého uživatele.

1.1    Specifikace a technické parametry lůžek – obecné informace
Obvykle bývají pojízdná, výškově nastavitelná, s možností polohování trupu a dolních 
končetin. Tyto funkce výrazně usnadňují ošetřovatelskou manipulaci s imobilním uživatelem. 
Samotným uživatelům pak dávají možnost využít svůj potenciál při zvládání běžných denních 
činností, při kterých by jinak potřebovali pomoc jiné osoby. 
Vzhledem k tomu, že lůžka jsou ve velké míře využívána v domácím prostředí, existuje celá 
řada pomůcek, které je doplňují tak, aby maximálně usnadnila péči o hůře pohyblivé uživatele 
a zároveň zpříjemnila jejich pobyt na lůžku. Jde o různé antidekubitní podložky, polohovací 
pomůcky, hrazdičky a další.

Standardní ložná plocha lůžek má rozměr 200 x 90 cm, musí se však počítat s bočními 
a čelními postranicemi. Lůžko se instaluje přímo v pokoji, kde bude využíváno. 

Rozměr celého lůžka je tedy cca 210 x 110 cm.                                                                                                                                              
Nosnost je většinou od 120 kg do 175 kg.

Standardní vybavení lůžka neobsahuje matraci a hrazdičku. Naopak většina lůžek je vybavena 
postranicemi pro zabránění pádu a kolečky s možností zabrzdění. Některé typy lze nechat 
vyrobit na zakázku, jako např. gaučový typ lůžka, který nemá boční postranice a nemusí mít 
ani kolečka.

Základní dělení lůžek z hlediska  polohování:
Mechanická lůžka -

Elektrická lůžka -  

zde je zapotřebí pohyblivé díly nastavit mechanicky za použití manuální 
síly. Je tedy vhodné je obsluhovat tehdy, nejsou-li zatížena. Vhodnější 
pro méně náročné zájemce o lůžko.

lze je do požadované polohy nastavit pomocí dálkového ovládání. To 
umožňuje jejich snadnou obsluhu i těžce nemocným uživatelům.
Při výběru lůžka je nutné vždy přihlédnout k charakteru, délce onemocnění 
i aktuálnímu zdravotnímu stavu. 
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Pokud si při volbě typu lůžka nejste jistí, obraťte se telefonicky nebo e-mailem na Mgr. Eriku 
Holarovou, ráda Vám Vaše dotazy zodpoví. Veškeré kontaktní údaje naleznete v kontaktech 
(str. 16).

1.2    Elektrické polohovací lůžko

Tento typ lůžek je vhodný do domácího prostředí. 

Popis lůžka:

Rošt je elektricky výškově stavitelný v rozmezí 40 až 81 cm a složený ze čtyř lamel (hýžďová 
část je pevná, hlavová část je polohovatelná až o 70°, stehenní pak až o 18°, lýtkovou část lze 
spustit dolů a tím zajistit velmi pohodlnou polohu ležícího).
Záložní baterie umožní při výpadku proudu spustit rošt do vodorovné polohy. 
Kolečka lůžka mají brzdy. 
Součástí lůžka je také hrazda s madlem. Hrazdu je možno umístit do držáku vpravo, nebo 
vlevo za hlavu ležícího. 
Bočnice je možno snadno spustit pod úroveň matrace. 
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2. Matrace
Z hlediska prevence či léčení dekubitů dělíme matrace na pasivní a aktivní.

Pasivní (statické) antidekubitní matrace 
- hlavním principem pasivní antidekubitní matrace je co nejdokonalejší rozložení váhy 
uživatele. Základem je použití kvalitních měkkých pěn a použití pružných potahů. Pěna 
má velkou roznášeníschopnost, čímž rozkládá váhu na celou plochu a uvolňuje tak tlak na 
zatěžované tkáně. 
Výška matrací je většinou cca 12 cm. Mají nepropustný potah pro inkontinentní uživatele. 
Použitím této matrace se uživatel nepotí, ale zároveň nehrozí propuštění jakékoliv vlhkosti. 
Matrace není vhodná u uživatelů s již vzniklými proleženinami (dekubity). 

Aktivní antidekubitní matrace
- princip těchto matrací spočívá buď v odlehčení jednotlivých částí těla, které jsou v kontaktu 
s podložkou (například vyfukování a nafukování jednotlivých dílů), nebo v přímém působení 
krátkodobého tlaku (masáže podporující prokrvení) a rozložení hmotnosti díky větší tloušťce 
matrace.
Její využití je zejména při vzniku dekubitů, protože lépe a účinněji rozloží tlak těla do 
podložky. Aktivní antidekubitní matrace jsou rozděleny dle stupně a závažnosti proleženin 
uživatele. Uživateli, který proleženiny nemá, ale z důvodu špatného zdravotního stavu hrozí 
riziko jejich vzniku, doporučujeme ty matrace, jejichž aktivní proudění vzduchu uvnitř toto 
riziko eliminuje.

U aktivních antidekubitních matrací existují však zdravotní stavy, u kterých je jejich použití 
kontraindikováno. Mezi nejčastější kontraindikace patří stavy po cévní mozkové příhodě, 
uživatelé po amputaci, bilaterální amputaci, nestabilní zlomeniny, zlomeniny páteře.

Vhodnost použití aktivních antidekubitních matrací konzultujte vždy s ošetřujícím lékařem, 
případně s naší zdravotní sestrou Mgr.Erikou Holarovou, viz  Kontakty.
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2.1    Nabízené typy matrací

2.2.1    Matrace pasivní s inkontinentním potahem
Je vyrobena z kvalitního materiálu, který se dobře 
přizpůsobuje ležícímu tělu a je také antialergický. 
Povrch matrace tvoří inkontinentní paropropustný 
potah SAFR. 
Použitím této matrace se ležící nepotí, zároveň nehrozí 
propuštění žádné vlhkosti. 

Nosnost 120 kg
Rozměry 200 x 90 cm

2.1.2    Aktivní antidekubitní matrace Excel 4000
Aktivní antidekubitní vzduchový systém  chrání uživatele 
s nízkým rizikem dekubitů nebo léčí dekubity  I.stupně. 
Tlak v matraci lze nastavit dle hmotnosti uživatele. 
Podložka je sestavená z 18 buněk, 8 porézních buněk 
provzdušňuje matraci pod ležícím. Vodovzdorný 
a paropropustný potah brání tvoření vlhkosti.

Maximální nosnost 120 kg
Rozměry 200 x 80 x 10,2 cm

2.1.3    Aktivní antidekubitní matrace PM 100B
Chrání uživatele s nízkým až středním rizikem dekubitů 
(proleženin), léčí dekubity II.stupně.
Matrace má světelnou kontrolku tlaku, vodovzdorný            
a paropropustný potah. 

Maximální nosnost 140 kg  
Rozměry 200 x 80 x 12,7 cm
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3. Invalidní vozíky a křesla
Invalidní vozíky lze rozdělit do dvou základních kategorií:
Mechanické invalidní vozíky - poháněné manuální silou uživatele či jeho doprovodem 
Elektrické invalidní vozíky - 

Další rozdělení invalidních vozíků je např. na interiérové a exteriérové.

3.1 Mechanický invalidní vozík New Classic
Standardní mechanicky vozík s pevnou konstrukcí vhodný pro celodenní využití v interiéru 
i v exteriéru. 

Šířka sedačky: 40, 45 nebo 50 cm
Šířka vozíku: 59, 64 nebo 69 cm
Hloubka sedáku: 40 cm
Výška opěrky zad: 44 cm
Hmotnost vozíku : 17,35 kg
Maximální nosnost: 120 kg

Charakteristika vozíku:
Křížový rám je vyroben z lakovaných ocelových trubek vysoké pevnosti, což zaručuje jeho 
výborné užitkové vlastnosti a pevnost i v nejnáročnějších provozních podmínkách. 
Vozík je vybaven odklápěcími postranicemi a odnímatelnými podnožkami s regulací délky, 
dále řemínky proti sklouznutí nohy dozadu. 

Pohyb zajišťují pneumatická zadní kola o rozměru 24“ s výpletem, která jsou opatřena 
ovládacími obručemi a přední plná kola o rozměru 200 x 50 mm, která jsou uložena 
v otočných vidlicích. 
Pro zajištění stability v klidové poloze je vozík vybaven ručními parkovacími brzdami zadních 
kol po obou stranách.
Veškeré čalounění (sedačka, zádová opěrka, područky) je vyrobeno z nehořlavých materiálů, 
je lehce omyvatelné a svými vlastnostmi umožňuje dlouhodobé používání.

ovládané obvykle dálkovým ovladačem. Mohou sloužit                        
čistě pro přesun uživatele či pro celodenní používání.
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4. Chodítka 

Chodítka jsou určena uživatelům se sníženou hybností dolních končetin nebo se sníženou 
stabilitou. Při výběru chodítka je třeba posoudit, zda bude používáno doma, nebo mimo 
byt (například procházky, nákupy) a dle toho volit jeho typ. Chodítka mohou být pevná, 
která uživatel vždy při dalším kroku poponese, nebo pohyblivá kde je možno část chodítka 
posunout v rozsahu jednoho kroku vpřed, či různě s kolečky (kolová), s oporou pro ruce či 
chodítka podpažní. 

Nechce-li si uživatel chodítko kupovat či na něj nemá od pojišťovny nárok, je možné si tuto 
pomůcku u nás pronajmout. S výběrem vhodného chodítka Vám poradí Mgr. Erika Holarová, 
viz kontakty (str. 16). 

4.1 Chodítko Rollator čtyřkolové skládací

Stabilní, snadno ovladatelné, skládací a vícefunkční 
chodítko pro uživatele ve vyšším věku, kteří nemohou 
chodit bez opory. Je vybaveno košíčkem, plastovým 
stolečkem pro převoz drobných předmětů, brzdami 
s možností aretace v zabrzděné poloze. 
Po zabrzdění a odejmutí stolečku lze využít měkkou 
sedačku pro krátkodobý odpočinek
Madla jsou výškově nastavitelná na 79 - 97 cm, šíře 60 
cm, hmotnost 11,5 kg, nosnost 130 kg. 

4.2. Chodíko Rollator Megro

Skládací chodítko pro bezpečnou chůzi, posezení                  
a nakupování, plastový povlak, tuhá ocelová konstrukce 
rámu, nastavitelná výška, anatomicky tvarovaná držadla, 
dvojí funkce brzd, kolečka z polyuretanu – odolná proti 
propíchnutí.
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5.1 Pomůcky od zdravotních pojišťoven

Pokud na pomůcku máte ze zdravotních důvodů nárok, předepíše Vám lékař  tzv. „Poukaz 
na léčebnou a ortopedickou pomůcku“. V případě, že zdravotní pomůcka podléhá souhlasu 
revizního lékaře, vypíše zároveň „Žádanku o zvýšení úhrady“. 
Na základě poukazu potvrzeného revizním lékařem nebo poukazu se žádankou o zvýšení úhrady 
Vám pomůcku vydají ve výdejně zdravotních pomůcek.
Poukaz Vám vypisuje odborný lékař, nejčastěji ortoped, neurolog, rehabilitační lékař, chirurg, 
internista apod.
Úhrada pomůcek
Zdravotní pojišťovny hradí pomůcky buď plně, nebo částečně s doplatkem uživatele nebo je 
nehradí vůbec a v tom případě si je musí uživatel zaplatit sám.
Některé pomůcky nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, ale je možné o jejich úhradu zažádat 
u sociálního odboru místního úřadu.
Další možností je pomůcku si pronajmout, viz bod  5.2.
Polohovací lůžka jsou plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
Příslušenství lůžek, jako je matrace, hrazdička, je hrazeno ze 75 %. Zbytek doplácí uživatel. 
Poukaz musí schválit revizní lékař. S revizním lékařem uživatel nekomunikuje, poukazy mu zasílá 
lékař, který pomůcky předepsal.
Pokud bude uživatel lůžko užívat pouze krátkodobě, např. jen několik týdnů nebo měsíců, lékař 
doporučí předepsání tzv. repasovaného lůžka (již bylo někdy používáno, prošlo technickou 
prohlídkou a vyčištěním).
Pokud Vám lékař Vaši žádost o předepsání lůžka zamítne, můžete si jej pronajmout u  nás – viz 
bod 5.2.

Jak u pronajatého, tak u repasovaného lůžka je nutné si pronajmout i vhodnou matraci.
U repasovaného lůžka má uživatel nárok na předepsání nové matrace. 

V případě, že je lůžko předepsáno lékařem a hrazeno pojišťovnou, zůstává po celou dobu 
užívání uživatelem v majetku zdravotní pojišťovny. Je sepsána tzv. smlouva o výpůjčce mezi 
uživatelem a zdravotní pojišťovnou, a to v prodejně zdravotních pomůcek, kde si lůžko objednáte. 
Při sepisování smlouvy uživatel tedy nejedná přímo se zdravotní pojišťovnou, ale s výdejnou 
zdravotních pomůcek, která se o sepsání smlouvy a instalaci lůžka postará. Po celou dobu trvání 
smlouvy nesmí uživatel lůžko pronajímat třetí osobě, ani ho prodat.

5. Hrazení pomůcek
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Užitná doba lůžka je 10 let. Po této době lze zažádat o předepsání dalšího lůžka. Technik 
zdravotní pojišťovny posoudí, zda je stávající lůžko v takovém technickém stavu, aby mohlo být 
předepsáno nové.
Pokud máte v užívání lůžko, které již nepotřebujete a bylo předepsáno a uhrazeno zdravotní 
pojišťovnou, znamená to, že je majetkem pojišťovny a musíte ho vrátit. Zdravotní pojišťovna Vás 
sama vyzve k vrácení lůžka (např. v případě úmrtí), pokud se tak nestane, jste povinni lůžko vrátit 
zpět sami. 
Při navrácení lůžka nekomunikujete přímo se zdravotní pojišťovnou, ale s výdejnou zdravotních 
pomůcek, která vám lůžko vydala, případně Vás může vyzvat i jiná výdejna zdravotních pomůcek.

5.2 Zdravotnické pomůcky Ledax o.p.s.

Pokud léčebnou či ortopedickou pomůcku z jakéhokoliv důvodu lékař nepředepíše (neodpovídá-
li zdravotní stav  předepsání nebo pomůcku dotyčný již čerpal), můžete si jí u nás pronajmout. 
Obraťte se na Mgr. Eriku Holarovou (viz Kontakty), která Vám sdělí, zda je zdravotnická pomůcka 
momentálně k dispozici.
Pokud pomůcku máme na skladě, domluvíte se na termínu jejího převzetí a sepsání Nájemní 
smlouvy. Dále je nutné se dohodnout také na způsobu úhrady - platba hotově, převodem. Měsíční 
vyúčtování Vám předkládáme dle Nájemní smlouvy. 

Také Vás seznámíme se správným zacházením s pomůckou, tak, aby nedošlo k jejímu poškození.  
Pokud již pronajatou pomůcku nepotřebujete, kontaktuje nás a společně se domluvíme na 
termínu vrácení pomůcky a sepsání Dohody o ukončení nájmu. 
K pronájmu zdravotnických pomůcek není potřeba doporučení lékaře ani potvrzení zdravotní 
pojišťovny. 

Aktuální přehled pomůcek a platný ceník je k dispozici      
na webových stránkách www.ledax.cz
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5.3 Nárok na pomůcky od sociálního odboru městských či obecních  úřadů 

Vyhláška č. 182/1991 Sb. § 33 :
Získání pomůcek od místních (městských, obecních) úřadů - sociální odbor
(výňatek  z vyhlášky)

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek 

1. Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření 
pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. 
Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí 
příslušná zdravotní pojišťovna; pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou 
pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.

2. Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují 
sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky 
na přípravu a realizaci pracovního uplatnění. 

3. Zrakově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umožňují 
získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů 
nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního 
uplatnění. 

4. Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují 
ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím. 

5. Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem 
a odevzdáním vodícího psa až do výše obvyklých nákladů.
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5.4 Vybrané skupiny zdravotnických pomůcek

TYP POMŮCKY UŽITNÁ DOBA KDO PŘEDEPISUJE

Invalidní vozík mechanický 1 x za 5 let INT, NEU, RHB, ORT

Berle předloketní 1 pár x za 2 roky CHR, NEU, PRL, ORT, RHB

Chodítko 1 x za 5 let NEU, ORP, ORT, RHB

Křeslo toaletní 1x za 5 let GER, NEU, ORT, PRL, RHB

Lůžko polohovací/mechanické 1 x za 10 let NEU, ORT, RHB

Nástavec na WC 1x za 3 roky GER, NEU, ORT, PRL, RHB

Antidekubitní matrace 1x za 3 roky NEU, ORT, RHB

Kompresor k antidekubitní       
matraci 1 x za 7 let NEU, ORT, RHB

Vysvětlení zkratek:

INT – interní lékař

NEU – neurolog

RHB – rehabilitační lékař

ORT – ortoped

CHR – chirurg

PRL – praktický lékař

ORP – ortopedická protetika

GER - geriatr
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Zdravotnické pomůcky jsou                                                                                                                                             
Vám k dispozici na adrese:

Ledax o.p.s.
Dlouhá 20
370 11 České Budějovice 
IČ: 280 68 955

Kontaktní osoba:
Mgr. Erika Holarová
vedoucí služby
Pronájem zdravotnických pomůcek
Telefon: 725 071 959
Email: erika.holarova@ledax.cz

Provozní doba:
Po telefonické domluvě

Bližší informace Vám poskytne Mgr. Erika Holarová nebo je najdete na našich webových 
stránkách www.ledax.cz.
V případě, že nemůžete pomůcky sami odvézt případně nejste z Českých Budějovic, zajistíme 
Vám jejich dovoz po dohodě, dle platného ceníku.

Vážení zájemci, pokud jste v katalogu nenašli pomůcku,    
kterou hledáte, kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

6. Kontakty


