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Vážení zákazníci,
právě se Vám dostává do rukou nový katalog LB BOHEMIA pro zdravotnictví a pečovatelství na rok 2017/2018.
Když je člověk mladý, zdravý a úspěšný, odsouvá myšlenky na stáří a nemohoucnost za své nejsilnější zdi
svého podvědomí. Snaží se tuto nezpochybnitelnou součást lidského bytí vytlačit ze svých úvah a přemýšlení,
ale právě v pomoci druhým nacházíme tu pravou radost ze života.
S úctou přistupuji k Vám, kteří jste se rozhodli pomáhat druhým v jejich bolestech a nemocech. Jsem nesmírně
rád, že i díky Vám naše produkty již 17 let mohou pomáhat a ulehčovat ,,neduhy života“ nejen našich blízkých,
ale všech, kteří se bez pomoci, péče a lásky neobejdou.
Naším hnacím motorem a posláním je stále přinášet nové poznatky, inovace a výrobky do životů nejen zmíněným
skupinám spoluobčanů, ale v neposlední řadě i zdravotnickému a ošetřovatelskému personálu tak, abychom i jim
ulehčili jejich každodenní úkony při vykonávaní tak náročného povolání.
Děkuji Vám za naše partnerství v mnoha zařízeních po celé České republice, ale také v zahraničních zemích
napříč Evropou. Společně s Vámi pomáháme. Pevně věřím, že v tomto katalogu naleznete zajímavé novinky
a produkty vysoké kvality a užitných hodnot za příznivé ceny.
Těšíme se na spolupráci s Vámi…. již od roku 2000!
David Bednár
prokurista společnosti LB BOHEMIA, s. r. o.
vedoucí divize Bohemia Senior/Medical

Ve stáří není větší útěchy nad tu, že jsme celou sílu svého mládí vtělili do díla, které nestárne s námi
Arthur Schopenhauer

TURNAID
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POPRVÉ V ČR

TurnAid systém
TurnAid je zdravotnická pomůcka, speciálně vyvinutá k připevnění na pečovatelská lůžka. Tento unikátní systém umožňuje bez jakékoliv námahy otočit či posunout
pacienta jen pomocí speciálního systému navíjení plátna, přesně tak, jak je v danou chvíli potřeba. Systém kombinuje základní funkce bočnic a elektricky řízeného
navíjecího systému. Tento systém je speciálně vyvinut a zdokonalován k usnadnění domácí péče o příbuzné, k péči o pacienty, kteří jsou připoutáni na lůžko, dále také
pro pacienty s vážným postižením či omezením v nemocnicích, v domovech s pečovatelskou službou, v domovech seniorů a také ve vlastních domovech, při již
zmíněné domácí péči.
TurnAid je také vhodný pro pacienty, kteří jsou náchylní ke vzniku proleženin a dekubitů, zejména proto, že tento systém umožňuje posunování a polohování pacienta
přímo na speciálním plátně, což omezuje tření, ke kterému dochází mezi pacientem a prostěradlem.
TurnAid si poradí s osobou vážící až 200 kg!
TurnAid je lehce připevnitelný na většinu pečovatelských lůžek, díky svému univerzálnímu řešení, které umožňuje nastavit si délku i šířku, přímo jak je potřeba.
Toto umožňuje TurnAid splňovat přísné zdravotní směrnice, vyžadované v této oblasti zdravotnictví.
Specifikace:
• Celková hmotnost systému: 46 kg
• Délka systému: 190 cm
• Šířka systému: 57 cm
• Minimální hmotnost uživatele: 40 kg
• Maximální hmotnost uživatele: 200 kg
• Maximální zatížení: 240 kg
• Přívodní napětí: 230 V / 50 Hz

TAK JEDNODUCHÉ, JAK TO JEN JDE!
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Jsme jediným výhradním zástupcem dánské
firmy TurnAid v ČR a na Slovensku

TurnAid systém obsahuje:
• Dvě bočnice s integrovaným elektrickým
navíjecím systémem (pravá a levá strana)
• Řídící jednotka s kabelem, kabely vedoucí
k motoru, držák a ruční ovladač
• 1 speciální navinovací plátno
• 1 speciální kluzné plátno

Doplňky:
• Navinovací prostěradla
• Kluzné prostěradla
• Ruční ovladač navíc
• Nožní ovladač
• Transportní a podpěrný vozík
• Transportní tašky

Systém je chráněn proti nesprávnému užívání, kdy jsou ruční i nožní ovladače zapojeny současně. Jakmile jsou zapojeny tyto ovladače současně, žádný z nich nebude
pracovat. Systém pracuje tedy jen s jedním zapojeným ovladačem. Není vhodné venkovní použití.

Jak tento unikátní systém pracuje se můžete podívat v následujících videích:
https://www.youtube.com/watch?v=kggaryhGLeI

https://www.youtube.com/channel/UCy0xy3ehOUudiyQ539P_ZPQ
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PEČOVATELSKÉ LŮŽKO BOHEMIA ANTEO FLEX

Hrazda s hrazdičkou
součástí lůžka
Transportní mód lůžka
– plně rozložitelné lůžko
výborné na transport,
vynášku i montáž!

• Rozměry ložné plochy: 200 x 90 cm
• Vnější rozměry: 212 x 101 cm
• Zdvih ložné plochy: 40–80 cm
• Nosnost lůžka: 175 kg
• Hmotnost: 95 kg

Bohemia Anteo Flex

Plně polohovatelné lůžko Bohemia Anteo Flex. Čtyřdílná ložná plocha z bukových lamel (dle požadavku i kovové lamely), dřevěná čela s masívními bukovými
postranicemi, funkce Trendelenburg (šoková poloha). Nosná konstrukce ocelová z tenkostěnných profilů. Povrchová úprava komaxitem. Elektricky plynule nastavitelný
zádový a nožní díl. Spustitelné dřevěné bočnice. Ruční ovládání s funkcí uzamčení. Otočná kolečka s brzdou. Hrazdička s rukojetí ve standardním provedení.
Možnost doplnit o plná venkovní čela za příplatek.

+

Možnost výběru matrace dle stupně rizika vzniku dekubitů:
Luxura Flex včetně potahu SAFR
Vysoké riziko vzniku dekubitů

21.000,včetně DPH 15 %

cena za
celý komplet

Vysoce komfortní matrace, která splňuje požadavky pro nejvyšší riziko vzniku
dekubitů. 5-zónové jádro matrace je vyrobeno kombinací studené HR pěny
a speciální vylévané 4G visco pěny. Vlastnosti těchto materiálů Vám zaručí
dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci 4G pěny. Rychlý nástup přizpůsobení
se křivkám uživatele zajistí dokonalý a nepřerušovaný krevní oběh, zabezpečí
tak regeneraci organismu a předchází vzniku proleženin. Výhodou těchto
nových materiálů jsou jejich užitné a hygienické vlastnosti. Proto jsou vhodné
i pro alergiky a uživatele, kterým není lhostejná regenerace organismu během
spánku. Matrace je perforovaná v nejvíce exponovaných místech, čímž
prakticky dýchá s Vámi.

Prevent FLEX včetně potahu SAFR
Střední riziko vzniku dekubitů
Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržená pro pacienty se
středním stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 23-19. Jádro matrace
je standardně vysoké 15 cm. Je vyrobeno ze studené HR pěny, která tvoří
nosnou část matrace a termoaktivní VISCO pěny na lehací ploše. Tato VISCO
pěna má výrazné antidekubitní vlastnosti. Lehací plocha je zónovaná
nopkováním pro ještě lepší provzdušnění matrace a lehkou masáž těla.

20.000,včetně DPH 15 %

cena za
celý komplet

Lux FLEX včetně potahu SAFR
Nízké riziko vzniku dekubitů

18.500,včetně DPH 15 %

cena za
celý komplet
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Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty s nízkým
stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 25-24. Jádro matrace je standardně
vysoké 12 cm. Je vyrobeno z PUR pěny nebo studené HR pěny (možnost
volby). Je podélně i příčně prořezáno a rozděleno do tří anatomických zón,
čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy
v matraci zajištují lepší cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání
pacienta před vlhkostí a přehřátím.

Váš stálý partner
na cestě životem

PEČOVATELSKÁ LŮŽKA
Hrazda a hrazdička
součástí lůžka
Profil čela lůžka

cena za
celý komplet

20.500,-

Lux Flex
včetně
potahu SAFR

včetně DPH 15 %

Bohemia Anteo Box
Plně elektrické pečovatelské lůžko určeno pro standardní pečovatelskou péči.

+

• Čtyřdílná ložná plocha z bukových nebo kovových lamel • Masivní bukové postranice po celé délce ložné plochy • Ocelová nosná konstrukce z tenkostěnných profilů
• Polohovací zádový a stehenní díl pomocí elektromotoru • Rozměry ložné plochy: 200 x 90 cm, vnější rozměry lůžka: 212 x 101 cm • Nastavitelná výška lůžka: od 40–80 cm
• Nosnost lůžka: 175 kg • Kolečka s brzdou o průměru 100 mm • Hrazda a hrazdička součást lůžka • Elektricky plynulé nastavitelný zádový a nožní díl • Polohování lýtkové
části pomocí hřebenu s několika stupni nastavitelnosti • Ergonomický ovladač s možností uzamykání jednotlivých funkcí lůžka • Velká variabilita doplňků lůžka
(lampička, infuzní stojan, teplotky atd. viz příslušenství lůžek)

+

Hrazda a hrazdička
součástí lůžka

cena za
celý komplet

23.000,-

Lux Flex
včetně
potahu SAFR

včetně DPH 15 %

Bohemia Anteo Low Entry
Plně elektrické pečovatelské lůžko určeno pro standardní pečovatelskou péči, vhodné pro pacienty ohroženy pádem z lůžka.
• Čtyřdílná ložná plocha z bukových nebo kovových lamel • Polohovací zádový a stehenní díl pomocí elektromotoru • Rozměry ložné plochy: 200 x 90 cm, vnější rozměry
lůžka: 224 x 101 cm • Nastavitelná výška lůžka: od 22–62 cm • Nosnost lůžka: 175 kg • Kolečka s brzdou o průměru 100 mm • Hrazda a hrazdička součást lůžka
• Polohování lýtkové části pomocí hřebenu s několika stupni nastavitelnosti • Ergonomický ovladač s možností uzamykání jednotlivých funkcí lůžka • Masivní bukové
postranice po celé délce ložné plochy (možnost i ¾ bočnic kovových) • Možnost zakrytí zdvihových motorů v čelech lůžka • Velká variabilita doplňků lůžka (lampička,
infuzní stojan, teplotky atd. viz příslušenství lůžek)

Hrazda a hrazdička
součástí lůžka

cena za
celý komplet

24.000,-

Lux Flex
včetně
potahu SAFR

včetně DPH 15 %

+
Bohemia Optimal
Plně elektrické pečovatelské lůžko určeno pro standardní pečovatelskou péči.
• Čtyřdílná ložná plocha z bukových nebo kovových lamel • Polohovací zádový a stehenní díl pomocí elektromotoru • Rozměry ložné plochy: 200 x 90 cm, vnější rozměry
lůžka: 212 x 101 cm • Možnost rozměrů ložné plochy: 200 x 80 cm, 180 x 90 cm, 190 x 90 cm, 200 x 100 cm a 220 x 100 cm • Nastavitelná výška lůžka: od 40–80 cm
• Nosnost lůžka: 175 kg • Kolečka s brzdou o průměru 100 mm • Hrazda a hrazdička součást lůžka • Polohování lýtkové části pomocí hřebenu s několika stupni nastavitelnosti
• Ergonomický ovladač s možností uzamykání jednotlivých funkcí lůžka • Masivní bukové postranice po celé délce ložné plochy (možnost i dělitelných postranic)
• Možnost variant profilových čel lůžka (viz příslušenství lůžek) • Velká variabilita doplňků lůžka (lampička, infuzní stojan, teplotky atd. viz příslušenství lůžek)
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PEČOVATELSKÝ SET

Akční pečovatelský set
Hrazda s hrazdičkou
součástí lůžka

cena za
celý komplet

24.000,včetně DPH 15 %

Bohemia Anteo Flex
Plně polohovatelné lůžko Bohemia Anteo Flex.
Čtyřdílná ložná plocha z bukových lamel
(dle požadavku i kovové lamely), dřevěná čela
s masívními bukovými postranicemi, funkce
Trendelenburg (šoková poloha). Nosná konstrukce
ocelová z tenkostěnných profilů. Povrchová úprava
komaxitem. Elektricky plynule nastavitelný zádový
a nožní díl. Spustitelné dřevěné bočnice. Ruční ovládání
s funkcí uzamčení. Otočná kolečka s brzdou. Hrazdička s rukojetí
ve standardním provedení. Možnost doplnit o plná venkovní čela za příplatek.

+

+

• Rozměry ložné plochy: 200 x 90 cm
• Vnější rozměry: 212 x 101 cm
• Zdvih ložné plochy: 40–80 cm
• Nosnost lůžka: 175 kg
• Hmotnost: 95 kg

Noční stolek
dřevěný s jídelní deskou
Oboustranný noční stolek s integrovanou
jídelní deskou, jednou zásuvkou, dvěma volně
přístupnými a jednou uzavíratelnou přihrádkou.
• Integrovaná výklopná jídelní deska
• Celodřevěné provedení
• Š x H x V: 48 x 45 x 88 cm
• Hmotnost: 32 kg
• Výška jídelní desky: 80 cm
• Max. zatížení jídelní desky: 5 kg

Ergonomic FLEX včetně potahu SAFR
Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržená pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 20-14. Jádro matrace je standardně
vysoké 14 cm. Je vyrobeno ze studené HR pěny, která tvoří nosnou část matrace a termoaktivní VISCO pěny na lehací ploše. Tato VISCO pěna má výrazné antidekubitní
vlastnosti. Lehací plocha je podélně i příčně prořezaná a rozdělená do 7 anatomických zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy
v matraci zajištují ideální cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech,
se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.
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NOČNÍ STOLKY
Noční stolek dřevěný bez jídelní desky

NS bez jídelní desky
Š x H x V: 42 x 45 x 80 cm
Hmotnost: 26 kg

Oboustranný noční stolek se zásuvkou, dvěma volně přístupnými
přihrádkami a jednou uzavíratelnou přihrádkou.
• bez jídelní desky
• celodřevěné provedení
Oboustranný noční stolek je vyroben z ocelových profilů s povrchovou úpravou zinkem, chromem nebo
práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky.
Dřevěné části stolku jsou vyrobeny z lamina s hranami z ABS plastu. Stolek je osazen čtyřmi otočnými kolečky
s brzdami. Obsahuje jednu zásuvku, dvě volně přístupné přihrádky a jednu uzavíratelnou přihrádku přizpůsobenou
k uložení nápojové PET lahve. Odkládací deska je vyrobena z ABS plastu a je opatřena zvýšeným okrajem.
Noční stolek může být doplněn o držák ručníku, uzavíratelná přihrádka o zámek a zásuvka o plastovou vložku.
Vhodný pro pečovatelskou sféru. Oboustranné dřevěné provedení (možné i jednostranné L či P). Odkládací
deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu. Prostor pro obuv ve spodní části stolku. Bezpečnostní madla
zásuvek a dvířek. Dvojitá plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm. Uvnitř stolku prostor pro nápojové
PET láhve. Možno doplnit o plastovou vložku zásuvky z ABS (není ve standardním provedení). Na přání
uzamykatelný, možno doplnit o držák ručníku (není ve standardním provedení). Materiál lamino, hrany
z ABS plastu. Bednění stolku ve standardním provedení z dezénu buk Rustikal 1796 PR – za příplatek
možnost volby jiného dezénu.

3.800,-

včetně DPH 21 %

Noční stolek dřevěný s jídelní deskou

NS - s jídelní deskou
Š x H x V: 48 x 45 x 88 cm
Hmotnost: 32 kg
Výška jídelní desky: 80 cm
Max. zatížení jídelní desky: 5 kg

Oboustranný noční stolek s integrovanou jídelní deskou, jednou zásuvkou,
dvěma volně přístupnými a jednou uzavíratelnou přihrádkou.
• integrovaná výklopná jídelní deska
• celodřevěné provedení
Oboustranný noční stolek je vyroben z kovových částí s povrchovou úpravou zinkem, chromem nebo práškovými
vypalovacími laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky. Dřevěné části stolku jsou
vyrobeny z lamina s hranami z ABS plastu. Stolek je osazen čtyřmi otočnými kolečky s brzdami. Obsahuje jednu
zásuvku, dvě volně přístupné přihrádky a jednu uzavíratelnou přihrádku přizpůsobenou k uložení nápojové PET lahve.
Je vybaven integrovanou výklopnou jídelní deskou. Odkládací deska je vyrobena z ABS plastu a je opatřena zvýšeným
okrajem. Noční stolek může být doplněn o držák ručníku, uzavíratelná přihrádka o zámek a zásuvka o plastovou vložku.
Vhodný pro pečovatelskou sféru s polohovacími lůžky bez zdvihu ložné plochy. Integrovaná výklopná jídelní deska
bez výškového nastavení. Oboustranné celodřevěné provedení. Odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu.
Prostor pro obuv ve spodní části stolku. Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek. Dvojitá plastová brzditelná kolečka
o průměru 65 mm. Uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve. Možno doplnit o plastovou vložku zásuvky z ABS
(není ve standardním provedení). Na přání uzamykatelný, možno doplnit o držák ručníku (není ve standardním
provedení). Materiál lamino, hrany z ABS plastu. Bednění stolku ve standardním provedení z dezénu buk Rustikal
1796 PR – za příplatek možnost volby jiného dezénu.

4.200,-

včetně DPH 21 %

NS s nastavitelnou jídelní deskou
Š x H x V: 52 x 45 x 82 cm
Hmotnost: 49 kg
Zdvih jídelní desky: 80–110 cm
Max. zatížení jídelní desky: 5 kg

Noční stolek dřevěný s plynule nastavitelnou jídelní deskou
Oboustranný noční stolek s plynule, výškově stavitelnou jídelní deskou s možností naklopení a aretování
ve třech pozicích, jednou zásuvkou, dvěma volně přístupnými a jednou uzavíratelnou přihrádkou.
• plynulé výškové nastavení jídelní desky pomocí plynové pístnice
• rám z ocelových profilů
Oboustranný noční stolek je vyroben z ocelových profilů s povrchovou úpravou zinkem, chromem nebo
práškovými vypalovanými laky, které splňují nejpřísnější požadavky kladené na zdravotnické výrobky.
Dřevěné části stolku jsou vyrobeny z lamina s hranami z ABS plastu. Stolek je osazen čtyřmi otočnými
kolečky s brzdami. Obsahuje jednu zásuvku, dvě volně přístupné přihrádky a jednu uzavíratelnou přihrádku
přizpůsobenou k uložení nápojové PET lahve. Je vybaven plynule výškově nastavitelnou jídelní deskou
s možností naklopení a aretovaní ve třech polohách (vodorovná pozice + naklopení v každém směru).
Odkládací a jídelní desky jsou vyrobeny z ABS plastu a jsou opatřeny zvýšeným okrajem. Noční stolek může
být doplněn o držák ručníku, uzavíratelná přihrádka o zámek a zásuvka o plastovou vložku.
Vhodný pro pečovatelskou sféru s výškově stavitelnými polohovacími lůžky. Jídelní deska s plynulým
výškovým nastavením pomocí plynové pístnice a náklonem s aretací ve 3 pozicích. Oboustranné dřevěné
provedení s kovovým mechanismem jídelního stolku. Jídelní a odkládací deska se zvýšeným okrajem
z ABS plastu. Prostor pro obuv ve spodní části stolku. Bezpečnostní madla zásuvek a dvířek. Dvojitá
plastová brzditelná kolečka o průměru 65 mm. Uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve. Možno doplnit
o plastovou vložku zásuvky z ABS (není ve standardním provedení). Na přání uzamykatelný, možno doplnit
o držák ručníku (není ve standardním provedení). Materiál lamino, hrany z ABS plastu. Bednění stolku
ve standardním provedení z dezénu buk Rustikal 1796 PR – za příplatek možnost volby jiného dezénu.
Nosnost jídelní desky 5 kg.

8.300,-

včetně DPH 21 %
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SERVÍROVACÍ STOLKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Servírovací stolek s aretací SUPREME
Pracovní plocha je výškově a úhlově nastavitelná. Taktéž lze nastavit celkovou výšku stolečku.
Snadná manipulace, lze ho složit. Pro lepší použití je vhodné použít protiskluzovou fólii na pracovní ploše.
Volitelné příslušenství: boční odkládací plocha.
Technické parametry:
Rozměr pracovní plochy: 600 x 400 mm
Nastavitelná výška: 610-940 mm
Hmotnost: 10 kg
Nosnost: 10 kg
Barva rámu: bílá
Barva pracovní plochy: bílá

3.500,-

včetně DPH 21 %

Servírovací stolek ECO, pojízdný
Stolek je určen k obsluze ležících pacientů pro podávání jídla, nápojů, psaní, čtení, atd.)
Pracovní plocha je výškově a úhlově nastavitelná. Taktéž lze nastavit celkovou výšku stolečku.
Snadná manipulace. Pro lepší použití je vhodné použít protiskluzovou fólii na pracovní ploše.
Technické parametry:

2.600,-

Rozměr pracovní plochy: 600 x 400 mm
Nastavitelná výška: 705-1050 mm
Hmotnost: 7 kg
Nosnost: 10 kg
Barva rámu: šedá
Barva pracovní plochy: sv. hnědá

včetně DPH 21 %

Volitelné příslušenství lůžek

Nárazová kolečka
pro Bohemia Optimal

Varianta čel pro
Bohemia Optimal

Infuzní stojan
nasazovací
na lůžka

Teplotka
plastová

Vario W4

Servírovací deska
Pouze u lůžek
Bohemia Optimal

Praktický servírovací stolek závěsný
na bočnice lůžka, délka po celé šíři postele
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Teplotka plastová
na čelo lůžka
ve formátu A4
na výšku nebo šířku
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VÁŠ POMOCNÍK V BOJI S DEKUBITY

Váš stálý partner
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UNIKÁTNÍ PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Výrobek oceněný
cenou veletrhu
Moddom 2016

Výrobek oceněný
cenou veletrhu
For Furniture 2016

ORTHOPEDIC SPECIAL FLEX

8.000,-

včetně DPH 15 %

Ocenění
GRAND PRIX
PRAGOMEDICA 2007

Cena veletrhu
Nábytok a bývanie
Nitra 2007

Zpevněné
okraje
Možnost výběru z těchto barev potahu SAFR.
4G
pěna

Vysoce
elastická
pěna

Polyuretanová
pěna

Unikátní
konstrukce
jádra

Prevence
proti
otlakům

Antidekubitní
úprava
jádra

Multizónování

Výška jádra

Změna barevnosti
pěn vyhrazena!

Jednostranná matrace do zdravotnictví, navržená pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů dle stupnice Norton 20-14.
Jádro matrace o výšce 18 cm je tvořeno rámem FLEX, který po boku obepíná unikátní konstrukci jádra z buněk zasazených do speciální tzv. mřížky. Provedení FLEX
nabízí oporu při vstávání, zamezuje kontaktu pacienta se spuštěnou zábranou a umožňuje lepší orientaci pacienta na lůžku.
Jednotlivé buňky jsou vyrobeny ze speciálních, vysoce kvalitních, pružných a prodyšných pěn na bázi polymerů s maximálně variabilní a volitelnou tuhostí
v jednotlivých zónách.
Použité pěny díky svému tvarování dokonale pruží ve všech směrech a mají vysokou bodovou elasticitu.
Buňky lze libovolně obměňovat, střídat a nahrazovat novými. Je možné libovolné nastavení zonování a tím i úprava a nastavení celé matrace podle potřeb
konkrétního pacienta přímo na míru. Unikátní konstrukce nabízí přizpůsobení matrace zdravotnímu stavu pacienta a jeho obtížím, je přínosem zejména
v prevenci a léčbě dekubitů.
Jedinečnou výhodou je maximální provzdušnění matracového jádra, které výborně odvětrává, čímž se vytváří ideální mikroklima v matraci, lépe se odvádí od těla
pacienta vlhkost a zvyšuje se tím hygiena lůžka (prevence a léčba dekubitů, alergických projevů, apod.).
Matrace byla vyvinuta s odborníky z oblasti zdravotnictví, pečovatelství a byla dlouhodobě testována a pak inovována.
Matrace je vysoce ceněna i odborným personálem ve zdravotnictví a po právu obdržela ocenění GRAND PRIX PRAGOMEDICA 2007.
Horní ložnou plochu, která přichází do styku s pacientovým tělem, tvoří novinka v oblasti termoreaktivních pěn, tzv. 4G visco (líná) pěna, která je moderní a výborně
prodyšná, je to pěna vyráběna nejmodernější technologií vylévání do forem.
4G pěna má výborné vlastnosti díky tomu, že pomáhá optimálnímu rozložení tlaku těla pacienta na plochu matrace. Další nespornou výhodou je její mimořádně
hladký a otíratelný povrh.
Jemné profily na ložné ploše působí blahodárně na lidskou pokožku a tím umožňují její lepší prokrvování, čímž se snižuje riziko vzniku proleženin.
Potah SAFR je snímatelný, se zipem všitým pod tzv. “okapničkou“, čímž je zajištěna ochrana jádra matrace před průnikem tělních tekutin.
Potah je pratelný na 95 °C, voděodolný, ale přitom paropropustný, se sníženou hořlavostí.
Potah je šitý, pružný ve všech směrech.
Celý antidekubitní systém vyvíjel tým odborníků se snahou poskytnout pacientům kromě léčby jejich obtíží také podporu procesu uzdravování, včetně vysokého
komfortu a odpočinku. Cílem je současně také usnadnění práce personálu zdravotnických i pečovatelských zařízení.

Vysoké riziko vzniku dekubitů – Norton 20-14

LB BOHEMIA – již 17 let s Vámi
v boji proti dekubitům!
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PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
Matrace pro vysoké a střední riziko vzniku
dekubitů (III.-IV., Norton 20-14)

Možnost výběru z těchto barev potahu SAFR.

Luxura
Luxura
verze Flex

5.100,-

včetně DPH 15 %

*Změna barevnosti
pěn vyhrazena!

Vysoké riziko vzniku
dekubitů - třída III-IV

5.200,-

včetně DPH 15 %
Materiál je termoaktivní vylévaná
4G visco pěna nové generace.

4G
pěna

Verze se zpevněnými okraji.

Vysoce
elastická
pěna

Prevence
proti
otlakům

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

5 zón

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Vysoce komfortní matrace, která splňuje požadavky pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů. 5-zónové jádro matrace je vyrobeno kombinací studené HR pěny
a speciální vylévané 4G visco pěny. Vlastnosti těchto materiálů Vám zaručí dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci 4G pěny. Rychlý nástup přizpůsobení
se křivkám uživatele zajistí dokonalý a nepřerušovaný krevní oběh, zabezpečí tak regeneraci organismu a předchází vzniku proleženin. Výhodou těchto
nových materiálů jsou jejich užitné a hygienické vlastnosti. Proto jsou vhodné i pro alergiky a uživatele, kterým není lhostejná regenerace organismu během
spánku. Matrace je perforovaná v nejvíce exponovaných místech, čímž prakticky dýchá s Vámi. Lze vyrobit i ve variante FLEX – zpevněné okraje pro lepší
vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.
.

Quadra
Vysoké riziko vzniku
dekubitů - třída III-IV

Quadra
verze Flex

5.100,-

včetně DPH 15 %
Materiál je termoaktivní vylévaná
4G visco pěna nové generace.

5.200,-

včetně DPH 15 %
4G
pěna

Vysoce
elastická
pěna

Prevence
proti
otlakům

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

5 zón

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Verze se zpevněnými okraji.

Ortopedická matrace s vyššími nároky na zdravý a komfortní spánek. Speciální 5-zónové jádro je vytvořeno z Quadra zapuštěných profilů z vylévané 4G visco
pěny, která zabezpečuje optimální mikroklima (odvod tepla a vlhka). Výhodou těchto nových materiálů jsou jejich užitné a hygienické vlastnosti. Proto jsou
vhodné i pro alergiky a uživatele, kterým není lhostejná regenerace organismu během spánku. Matrace je perforovaná v nejvíce exponovaných místech, čímž
prakticky dýchá s Vámi. Lze vyrobit i ve variantě FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech
4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.

Bohemia Latex

5.000,-

včetně DPH 15 %

Bohemia Latex
verze Flex

Vysoké riziko vzniku
dekubitů - třída III-IV

5.300,-

včetně DPH 15 %
Verze se zpevněnými okraji.

Latex

Oboustranná Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
matrace
jádra

3 zóny

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Pasivní antidekubitní celolatexová matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitů (II.-III.). Matrace vyniká výbornou elasticitou, optimální tuhostí a vysokou
životností. 7-zónová oboustranná profilace pro optimální rozložení váhy pacienta na matraci. Průběžné otvory v jádru matrace zajišťují skvělé odvětrávání
a ideální cirkulaci vzduchu. Matrace je vhodná pro klienty se zvýšenou potivostí a pro vyznavače spíše měkčího spaní. Oboustranné provedení matrace. Lze
vyrobit i ve variantě FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou hořlavostí,
snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.
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PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Možnost výběru z těchto barev potahu SAFR.

Eucatherm

Eucatherm
verze Flex

*Změna barevnosti
pěn vyhrazena!

Vysoké riziko vzniku
dekubitů - třída III-IV

4.000,-

3.700,-

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %

Visco
pěna

Verze se zpevněnými okraji.

Vysoce
elastická
pěna

Prevence
proti
otlakům

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

7 zón

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržená pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 20-14. Jádro matrace je standardně
vysoké 14 cm. Je vyrobeno ze studené HR pěny, která slouží jako nosná část matrace a termoaktivní VISCO pěny na lehací ploše. VISCO pěna má výrazné
antidekubitní vlastnosti. Antidekubitní vlastnosti jsou podpořeny anatomickým zónováním ložné plochy a speciálním prořezem uvnitř jádra matrace.
Lze vyrobit i ve variantě FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou
hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.

Ergonomic
Ergonomic
verze Flex

3.600,-

včetně DPH 15 %

Vysoké riziko vzniku
dekubitů - třída III-IV

3.700,-

včetně DPH 15 %
Visco
pěna

Verze se zpevněnými okraji.

Vysoce
elastická
pěna

Prořezávaná
horní
vrstva

Prevence
proti
otlakům

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

5 zón

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržená pro pacienty s vysokým stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 20-14. Jádro matrace je standardně
vysoké 14 cm. Je vyrobeno ze studené HR pěny, která tvoří nosnou část matrace a termoaktivní VISCO pěny na lehací ploše. Tato VISCO pěna má výrazné
antidekubitní vlastnosti. Lehací plocha je podélně i příčně prořezaná a rozdělená do 7 anatomických zón, čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti
pacienta. Průřezy v matraci zajištují ideální cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím. Lze vyrobit i ve variantě
FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný,
se zipem s krytem proti zatékání nečistot.

Matrace pro střední
riziko vzniku dekubitů
(II.-III., Norton 23-19)

Prevent
Prevent
verze Flex

3.400,-

Střední riziko vzniku
dekubitů - třída II-III

3.900,-

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %
Verze se zpevněnými okraji.

Visco
pěna

Vysoce
elastická
pěna

Prevence
proti
otlakům

Protiroztočová
úprava

7 zón

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
nad 120 kg

Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržená pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 23-19. Jádro matrace je standardně
vysoké 15 cm. Je vyrobeno ze studené HR pěny, která tvoří nosnou část matrace a termoaktivní VISCO pěny na lehací ploše. Tato VISCO pěna má výrazné
antidekubitní vlastnosti. Ložná plocha je zónovaná nopkováním pro ještě lepší provzdušnění matrace a lehkou masáž těla. Lze vyrobit i ve variante FLEX – zpevněné
okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem
proti zatékání nečistot.
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PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Možnost výběru z těchto barev potahu SAFR.

Eulastic

Eulastic
verze Flex

3.200,-

2.800,-

5

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %
Verze se zpevněnými okraji.

*Změna barevnosti
pěn vyhrazena!

Střední riziko vzniku
dekubitů - třída II-III

Visco
pěna

Vysoce
elastická
pěna

Oboustranná
matrace

Prevence
proti
otlakům

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

5 zón

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Velmi oblíbená oboustranná pasivní matrace pro střední riziko vzniku dekubitů. Vysoce pružná, studená HR pěna s profilací zajištující dobrou cirkulaci vzduchu
v kanálcích matrace. V nejvíce exponovaných částech matrace je použita paměťová VISCO pěna pro optimální rozložení váhy těla a oporu co největší plochy tkáně.
5-zónová profilace jádra. Lze vyrobit i ve variante FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech,
se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.
Nízké riziko vzniku
dekubitů - třída II

Lux Duo Visco
Lux Duo Visco
verze Flex

3.700,-

3.500,-

Visco
pěna

Vysoce
elastická
pěna

Polyuretanová Prořezávaná Oboustranná
horní
matrace
pěna
vrstva

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %
Verze se zpevněnými okraji.

Prevence
proti
otlakům

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

3 zóny

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Pasivní oboustranná antidekubitní matrace pro nízké až střední riziko vzniku dekubitů (I.-II.). Jedna strana je vyrobena z termoaktivní VISCO pěny, která zajišťuje
uvolnění svalstva a rovnoměrné rozložení tlaku pacienta. Střed matrace je tvořen nosnou, studenou HR pěnou, která stabilizuje jádro a je zárukou proti proležení.
Druhá strana matrace je tvořena kvalitní PUR pěnou. Výška matrace je 14 cm. Oboustranné provedení matrace. Lze vyrobit i ve variantě FLEX – zpevněné okraje pro
lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.

Clinic

2.800,-

Clinic
verze Flex

Střední riziko vzniku
dekubitů - třída II-III

2.900,-

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %
Verze se zpevněnými okraji.

Vysoce
elastická
pěna

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

3 zóny

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
nad 120 kg

Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržená pro pacienty se středním stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 23-19. Jádro matrace je standardně
vysoké 15 cm. Vyrábí se ze studené HR pěny. V ložné ploše jádra matrace je proveden nový revoluční prořez (chráněný vzor), který zabezpečuje velkou roznášecí
schopnost díky výkyvným, ve všech směrech a nezávisle reagujícím podpěrným čtverečkům. Ty celou svou plochou kopírují kontury těla a tím snižují tlaky
na tkáně. Zvětšené průřezy v matraci zajištují lepší cirkulaci vzduchu, odvod páry a zároveň více chrání pacienta před vlhkostí a přehřátím. Potah SAFR –
pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.
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PASIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE
Matrace pro nízké
riziko vzniku dekubitů
(I.-II., Norton 25-24)

Lux Duo

Nízké riziko vzniku
dekubitů - třída II

Lux Duo
verze Flex

2.400,-

2.500,-

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %
Vysoce
elastická
pěna

Verze se zpevněnými okraji.

Prořezávaná Oboustranná Antidekubitní Protiroztočová
horní
matrace
úprava
úprava
vrstva
jádra

3 zóny

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Pasivní antidekubitní oboustranná matrace. Je navržena pro pacienty s nízkým stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 25-24. Jádro matrace je standardně
vysoké 14 cm. Je vyrobeno ze dvou studených HR pěn s rozdílnou tuhostí. Je podélně i příčně prořezané a rozdělené do tří anatomických zón, čímž je
zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy v matraci zajištují ideální cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta před
vlhkostí a přehřátím. Lze vyrobit i ve variante FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech
4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.

Lux
Lux
verze Flex

Nízké riziko vzniku
dekubitů - třída II

2.300,-

2.200,-

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %

Vysoce
elastická
pěna

Verze se zpevněnými okraji.

Antidekubitní Protiroztočová
úprava
úprava
jádra

3 zóny

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Pasivní antidekubitní jednostranná matrace. Je navržena pro pacienty s nízkým stupněm rizika vzniku dekubitů dle Norton 25-24. Jádro matrace je standardně
vysoké 12 cm. Je vyrobeno z PUR pěny nebo studené HR pěny (možnost volby). Je podélně i příčně prořezané a rozdělené do tří anatomických zón,
čímž je zabezpečeno rovnoměrné rozložení hmotnosti pacienta. Průřezy v matraci zajištují lepší cirkulaci vzduchu, odvádí páry a zároveň chrání pacienta
před vlhkostí a přehřátím. Lze vyrobit i ve variantě FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – pratelný do 95 °C, pružný ve všech
4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.

Sendvič

Bez nároku na prevenci
vzniku dekubitů - třída 0

2.000,-

včetně DPH 15 %

Polyuretanová
pěna

Pojená
RE pěna

Oboustranná Protiroztočová
matrace
úprava

7 zón

Výška jádra

Zvýšená
nosnost
do 120 kg

Pasivní oboustranná matrace určena pro použití ve zdravotnictví na odděleních bez nároku na prevenci dekubitů. Je navržená pro pacienty bez rizika vzniku
dekubitů. Jádro matrace je standardně vysoké 14 cm. Je vyrobeno z teplé PUR pěny v lehacích plochách. Střední vrstva matrace je z pojené RE pěny, která
zaručuje dobrou nosnost a životnost matrace. Lehací plochy jsou zónované nopkováním pro lepší provzdušnění matrace a lehkou masáž těla. Potah SAFR
– pratelný do 95 °C, pružný ve všech 4 směrech, se sníženou hořlavostí, snímatelný, se zipem s krytem proti zatékání nečistot.
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AKTIVNÍ ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

1.850,-

včetně DPH 15 %

4.500,-

Matrace MB-300

včetně DPH 15 %

Aktivní antidekubitní podložka s kompresorem. Změna tlakových
zón v intervalu 8 minut, zlepšuje se tak cirkulace krve a současně
se zmenšuje tlak na citlivé části těla.
• Rozměry v nafouknutém stavu: 200 x 90 x 6 cm, počet buněk: 130,
nosnost: 110 kg, hmotnost 2,3 kg, kompresor plynulá regulace tlaku
s optickým alarmem, výkon: 5 litru/min., váha: 1,4 kg

Matrace ME-400C
Trubkový systém 18 vyměnitelných vzduchových trubek se změnou
tlakových zón v intervalu 8 minut. Zlepšuje cirkulaci krve a současně
zmenšuje tlak na citlivé části těla. Matrace je vhodná k terapii u pacientů
s dekubitem. Prodyšný a voděodolný potah.
• nosnost: 130 kg, hmotnost: 3,6 kg, rozměr
matrace v nafouknutém stavu: 182 x 80 x 12 cm, kompresor s optickým
alarmem a plynulou regulací tlaku, výkon: 5 litru/min., váha: 1,4 kg

vysoké riziko

17.500,-

12.100,-

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %

Matrace SLK ECO 1+2
• Pružný přívodní elektrický kabel
(úprava proti přejetí)
• 17 odnímatelných cel
• 3 cely pod hlavou bez alternace
• Uchycení podložky na matraci pomocí elastických pásů
• Potah Soft-Care-Tex® je paropropustný a vodonepropustný
• Potah je opatřen zdrhovadlem po celé délce matrace
• Možnost praní a sterilizace desinfekcí určenou na plochy
• Matrace je dodávána s transportní taškou
pro lepší manipulaci a skladování
• Do 2. st. dekubitu
• Nosnost: 130 kg
• Rozměry: 200 x 90 x 11 cm
• Bezvibrační pumpa
• Statický mód
• Transport
• Nastavení tlaku dle váhy pacienta
• Alarm nízkého tlaku
• CPR ventil

Domus 3
• Matrace pro vysoké riziko vzniku dekubitů
• Výška matrace: 13 cm
• Jednoduché nastavení tlaku dle váhy pacienta
• Statický režim
• Světelný alarm nízkého tlaku
• CPR
• 17 cel, střídání tlaku v celách
• Po 10 minutách, systém 1 – 2
• Rozměry: 200 x 90 x 12,7 cm
• Nosnost: 180 kg
• Potah paropropustný a pratelný
• Hmotnost systému 7,3 kg (pumpa + matrace)

Pacient:
170 cm / 80 kg

Domus 4
• Antidekubitní systém do 4. stupně rizika
dekubitů s možností nastavení váhy pacienta
• Maximální nosnost: 180 kg
• Statický a transportní mód
• Režim maximálního nafouknutí
• Režim podpory sedu
• Alarm nízkého tlaku, výpadku napájení
a servisní alarm
• Inteligentní řízení chodu
• 2x větší životnost zdroje vzduchu než
u ostatních matrací
• CPR ventil
• Kovové úchyty čerpadla
• 17 odnímatelných cel, 3 cely pod hlavou bez alternace
• Paropropustný, voděodolný, antibakteriální potah s příměsí stříbra
• Upínání potahu na zip 360°
• Rozměry matrace: 200 x 90 x 12,7 cm
• Kapsa na pěnovou vložku

27.000,včetně DPH 15 %
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ANTIDEKUBITNÍ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY
Kolekce antidekubitních pomůcek s náplní polystyrénových mikrovloček pro podkládání pod
pacienty nebo pro polohování pacientů při riziku vzniku dekubitů, ale i při léčbě dekubitů. Tyto
pomůcky se perfektně přizpůsobí všem křivkám lidského těla. Dlouhodobá tvarová paměť
a vynikající antidekubitní vlastnosti.
Materiálové složení
Potah: Polyamidový úplet (47 %), elastický
ve všech směrech se zátěrem polyuretanu
(53 %) s antibakteriální příměsí.
Náplň: 100% polystyrénové mikrovločky
Údržba: Omývat běžnými čistícími prostředky.
Dezinfekce se provádí běžnými dezinfekčními
prostředky dle rozpisu lékárny.

1

2.650,-

2

6

7
8

1.400,-

1.050,-

1.150,-

3

1.100,-

1) Universální podložka
a) 1 kus rozměry 60 x 40 cm
b) 2 kusy rozměry 30 x 40 cm (set)
2) Delta podložka
Rozměry 60 x 40 cm
3) Půlměsícová podložka
Rozměry 180 x 30 cm
4) Podložka paty
Rozměry 90 x 15 cm
5) Boční podložka
Rozměry 180 x 30 cm
6) Mezistehenní podložka
Rozměry 70 x 56 x 14 cm
7) Prstenová podložka
Rozměry 130 x 20 cm
8) Válcová podložka
a) 1 kus rozměry 70 x 17 cm
b) 2 kusy rozměry 30 x 17 cm (set)
9) Klínová podložka
Rozměry 15 x 30 x 20 cm
10) Chránič paty

1.400,-

9

4

1.100,1.250,10
5

Ceny včetně 15% DPH.

1.950,-

10

1.080,380,- 9

1.350,-

800,-

Bohemia Rehabilitační pomůcky

5

Jádro rehabilitačních pomůcek z PUR pěny je v potahu SAFR se zipem
s možností prát při 95 °C. Tyto pomůcky jsou nepostradatelné
při rehabilitaci pacientů, ale i při prevenci dekubitů.

470,-

4
490,-

3

610,190,-

1
300,-

720,-

6
2

8 1.120,-

7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Rehabilitační válec I
Rehabilitační válec II
Rehabilitační kvádr I
Rehabilitační kvádr II
Rehabilitační klín I
Rehabilitační klín II
Opěrka končetiny I
Opěrka končetiny II
Opěrka paže I
Polohovací klín I
Opěra končetiny III

Ceny včetně 15% DPH.

Všechny pomůcky je možné vyrobit i v pratelném potahu na 60 °C z látky LYOCELL.
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200 x 500 mm
100 x 510 mm
500 x 400 x 120 mm
400 x 260 x 180 mm
600 x 500 x 180 mm
250 x 200 x 90 mm
500 x 200 x 200 mm
800 x 300 x 200 mm
470 x 140 x 140 mm
700 x 250 x 200 mm
700 x 250 x 200 mm
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POLŠTÁŘE A PŘIKRÝVKY
Micro

Ložní souprava Micro splňuje
základní hygienické požadavky
na kvalitu provedení a dlouhou životnost.
Díky kvalitnímu použitému materiálu
z jemné tkaniny 100% polyesteru a konfekčnímu zpracování jsou produkty Micro odolné a alergicky
neutrální. Náplň přikrývky tvoří značkové tvarované duté polyesterové vlákno Fibre HCS, které dodává
přikrývce hřejivost, lehkost a vzdušnost. Polštáře a přikrývky se vyrábí
v mnoha velikostech a gramážích
dle přání zákazníka.
Ag
Čištění: Pratelné do 60 °C.
Finest
Quality

Polštář Micro
50 x 70 cm
Baleno v sáčku

Polštář Micro
70 x 90 cm
Baleno v sáčku

320,-

Vločky - Antibacterial
náplň
polštáře

Přikrývka Micro
140 x 200 cm
Baleno v sáčku

540,-

400,-

včetně DPH 21%

Duté vláknonáplň
přikrývky

včetně DPH 21%

včetně DPH 21%

Medico Lux
Vyvařovací ložní souprava Medico Lux splňuje nejvyšší požadavky na kvalitu provedení a dlouhou životnost.
Praním za vysokých teplot dochází k likvidaci škodlivých látek včetně alergenů. Díky kvalitním použitým
materiálům z jemné směsové tkaniny 50 % bavlna a 50 % polyesteru a konfekčnímu zpracování se výrobky
dají prát do 95 °C a sušit do 120 °C. Náplň přikrývky tvoří značkové tvarované duté polyesterové vlákno
Fibre HCS, které dodává přikrývce hřejivost, lehkost a vzdušnost. Polštáře a přikrývky se vyrábí
v mnoha velikostech a gramážích dle přání zákazníka.
Čištění: Pratelné do 95 °C.
Ag
Finest
Quality

Duté vláknonáplň
přikrývky

Vločky - Antibacterial
náplň
polštáře

Polštář Medico Lux
50 x 70 cm
Baleno v sáčku

355,-

včetně DPH 21%

Polštář Medico Lux
70 x 90 cm
Baleno v sáčku

Přikrývka Medico Lux
140 x 200 cm
Baleno v sáčku

450,-

760,-

včetně DPH 21%

včetně DPH 21%

AIR
Nežehlit

Cirkulace
vzduchu

Bohemia omyvatelné
polštáře a přikrývky

95
Vyvářka 95 °C Voděodolné

Jemný prodyšný polyuretanový povrch nepropustný pro tekutiny. Jednoduchá údržba omýváním za použití
běžných mycích a desinfekčních prostředků. Náplň tvoří dutá konjugovaná vlákna. V polštářích je duté
vlákno stočeno do malých kuliček, které zabrání slehnutí a je zašito do netkané textilie. Takto upravená
náplň je v nepropustném potahu se zipem.
Čištění: Pratelné do 95 °C.

Polštář omyvatelný
70 x 90 cm
Baleno v sáčku

680,-

včetně DPH 21%

Přikrývka omyvatelná
140 x 200 cm
Baleno v sáčku

1.600,-

včetně DPH 21%

Náplň přikrývky

1.630,-

včetně DPH 21%

Hospital Memory
Anatomický polštář z líné VISCO pěny vysoké objemové
hmotnosti 50 kg/m3. Polštář navržený pro pacienty trpící bolestmi
krční páteře. Rozměry polštáře jsou 75 x 34 cm. Potah SAFR –
snímatelný, voděodolný, paropropustný a pratelný na 95 °C.

600,-

včetně DPH 15 %
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PROSTĚRADLA A CHRÁNIČE
Dermofresh TENCEL®
PROSTĚRADLO A CHRÁNIČ MATRACE 2 v1
Inovace v ochraně matrace
Unikátní, speciální, inovativní materiál vhodný pro ochranu matrace.
* Prostěradlo a chránič v jednom: pro dětské postýlky, jednolůžka a dvoulůžka.
* Dokonalá kombinace pohodlí, optimální tloušťky materiálu, hedvábného omaku,
absorbce vlhkosti s použitím přírodních vláken TENCEL®.
* Kontrola a samoregulace teploty lidského těla díky vysoké schopnosti zachycovat vlhkost.
* Ochrana matrace díky velmi tenké, prodyšné a nepropustné membráně
PU ve formě zátěru (polyurethan).
* Voděodolný, prodyšný, elastický a přírodní materiál.
* Nejedná se o sezónní ani dočasný produkt, není záležitostí módy, ale moderním výrobkem
pro vaše zdraví a pocit pohody a luxusu.
* Apel na hygienu lůžka a prostředí, ve kterém spíme.
* Ideální doplněk do ložnic.
*Je nezbytným doplňkem matrace.
* Výrobek s rostoucí popularitou.
* Vyzkoušeno a ověřeno užíváním v nemocnicích, hotelích.

EUROPEAN PRODUCT
100%

450,-

včetně DPH 21 %

NEPROMOKAVÁ

95
Nežehlit

Sušení
až na 70 °C

Nepoužívat
rozpouštědla

Výrobek
se nesmí bělit

U barevného
provedení
praní až na 60 °C
s jemným
odstřeďováním

U bílého
provedení
praní až na 95 °C
s jemným
odstřeďováním

PRODYŠNÁ

Voděodolnost

Přirozená prevence
proti alergii,
růstu bakterií

Voděodolné
a současně
absorbuje

Prodyšnost
a vzdušnost

Termoregulace
teploty těla

Vysoce elastický
a ohebný materiál

INTERLOCK
PROSTĚRADLO A CHRÁNIČ MATRACE 2 v1
Inovace v ochraně matrace
Unikátní, speciální, inovativní materiál vhodný pro ochranu matrace.
* Prostěradlo a chránič v jednom: pro dětské postýlky, jednolůžka a dvoulůžka.
* Dokonalá kombinace pohodlí, optimální tloušťky materiálu, absorbce a přírodního hedvábného omaku.
* Kontrola a samoregulace teploty lidského těla díky vysoké schopnosti zachycovat vlhkost.
* Ochrana matrace díky velmi tenké, prodyšné a nepropustné membráně PU ve formě zátěru (polyurethan).
* Voděodolný, prodyšný, elastický a přírodní materiál.
* Nejedná se o sezónní ani dočasný produkt, není záležitostí módy, ale moderním výrobkem
pro vaše zdraví a pocit pohody a luxusu.
* Apel na hygienu lůžka a prostředí, ve kterém spíme.
* Ideální doplněk do ložnic.
*Je nezbytným doplňkem matrace.
* Výrobek s rostoucí popularitou.
* Vyzkoušeno a ověřeno užíváním v nemocnicích, hotelích.

320,-

včetně DPH 21 %

EUROPEAN PRODUCT
100%

NEPROMOKAVÁ
Nežehlit

Sušení
až na 70 °C

Nepoužívat
rozpouštědla

Výrobek
se nesmí bělit

U barevného
provedení
praní až na 60 °C
s jemným
odstřeďováním

PRODYŠNÁ

Voděodolnost

19

Přirozená prevence
proti alergii,
růstu bakterií

Voděodolné
a současně
absorbuje

Prodyšnost
a vzdušnost

Termoregulace
teploty těla

Vysoce elastický
a ohebný materiál

30
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SNAŽÍME SE ULEHČOVAT VAŠE PROBLÉMY
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SPECIÁLNÍ VOZÍKY

Vozík Triton

Cena na dotaz
Hrazeno ZP
Kód 0023676

• Mechanický vozík s podporou celého těla
• Velké množství doplňků
• Kladen důraz na prevenci vzniku dekubitů
• Nosnost: 125 kg
• Hmotnost: 36,4/37,9 kg
• Šíře sedu: 36-43 cm, 43-50 cm
• Hloubka sedu: 42-48 cm
• Celková šíře: 67/73 cm
• Rozměry složeného vozíčku: 84 x 73 x 65 cm
• Délka: 104 cm
• Délka bez podnožek: 84 cm
• Výška: 90-120 cm
• Barva potahu: tmavě šedá, Dartex (nepropouští
tekutiny, snímatelný a pratelný potah)
• Barva rámu: stříbrná
• Kola: přední 7“, zadní 24“ rychloupínací
• Úhel nastavení zad: -3°- 43° (pomocí pístu)
• Nastavení výšky zad: 50-62 cm
• Nastavení úhlu sedu: 0°-15° (pomocí pístu)
• Područky plynule horizontálně stavitelné
(plná délka, zkrácené – např. ke stolu)
• Područky výškově stavitelné a odnímatelné
• Vozík skládací pro převoz
• Výškově a úhlově stavitelné podnožky (až do přednožení)
• Podnožky sklopné, odklopitelné (dovnitř i vně) a odnímatelné
• Lýtková opěra délkově stavitelná v rozmezí 40-49 cm
(tato výbava bez příplatku)
• Tlačná madla pro doprovod, výškově stavitelná
• Anatomicky tvarovaná opěrka zad a sedák
• Osy zadních kol rychloupínací
• Stabilizační kolečka proti převracení jsou součástí základní výbavy
• Nastavení možné až do vodorovné polohy celého těla
• Plná bezúdržbová kola
• Fixační opěrky jsou součástí základní výbavy
• Široká stavitelná opěrka hlavy je součástí základní výbavy
• Brzdy pro doprovod a abdukční klín jsou součástí základní výbavy
Volitelné příslušenství
• Chrániče výpletu průhledné
• Bezpečnostní pás dvoubodový

Econ XXL
Nadměrný mechanický vozík Econ XXL nabízí dostatek pohodlí jak pro pacienta, tak pro doprovázející
osoby: antidekubitní sedák, podnožky s pevnou deskou, ale i bubnové brzdy, výškově nastavitelná
manipulační madla a kapsy v zádech jsou ve standardním vybavení vozíku.
Jediný vozík na trhu se šířkou sedadla 60, 65 a 70 cm.
Specifikace
• Nosnost: 250 kg
• Výška: 99-106 cm
• Délka: 86-110 cm
• Celková hmotnost: 35,2 kg
• Celková šířka: 82-92 cm
• Šířka sedáku: 60/65/70 cm
• Výška sedáku: 50-55 cm
• Hloubka sedáku: 48 cm
• Nastavitelná výška opěrky: 46-53,5 cm
• Kola: přední 7", zadní 24" - rychloupínací
• Barva rámu: antracit
Odklopné područky
Výškově stavitelné podnožky
Kapička připevněná na opěrce
Držák hole
Lýtkový pás

Opravdu rozměrný vozík
s nosností 250 kg
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26.500,včetně DPH 15 %

STANDARDNÍ VOZÍKY

Bohemia Pyro Light
• Lehký invalidní vozík
• Hmotnost: 15,6 kg a 18,6 kg
• Nosnost do: 125 kg
• Výška: 94 cm
• Výška sedadla: 49 cm
• Výška opěradla: 42 cm
• Délka: 102 cm a 108 cm
• Hloubka sedadla: 42 cm a 44 cm
• Šířka sedadla 38, 41, 43, 45, 48, 51, 56 cm
• Potah sedačky a opěradla: Vinyl
• Výška opěr. rozsah: 40-44 cm
• Podnožky výklopné ven i dovnitř
• Stupačky úhlové přestavitelné a zajistitelné
• B+B kombi bočnice (dlouhá, krátká,
výškově přestavitelné)
• Pohonné kolo 24“ x 1 3/8“ včetně
rychloupínácí osy
• Řídící kolo 6“ x 1 1/2" měkká pryž
• PU obutí
• Adaptér
• Stop brzda pro obsluhu uživatelem
• Odklopné a výškově stavitelné područky
• Rám vozíku se skládacím křížem
• Plná bezúdržbová kola

Bohemia S-ECO 300
• Standardní vozík
• Hmotnost: 18,4 a 22,8 kg
• Nosnost do: 125 kg
• Výška: 87-90,5 cm
• Šířka: šířka sedáku + 19 cm
• Délka: 103 cm a 109 cm
• Perfektní průvodce doma i venku
• Spolehlivý průvodce
• Bohatá výbava
• Komfortní třída
• Šířka sedadla: 37, 40, 43, 46, 49, 52, 58
• Výška sedadla: 47-49 cm
• Výška opěrky: 40 cm
• Kola: přední 8" a zadní 24" - rychloupínací
• Podnožky s anatomickým tvarováním,
držadly odklopnými ven i dovnitř
• Bočnice Duo ve standardním vybavení
• Přizpůsobí se pružně potřebám uživatele
• Rám vozíku se skládacím křížem

Váš stálý partner
na cestě životem

Cena na dotaz
Hrazeno ZP
Kód 0078400
Bohemia Pyro Light XL
(zesílená konstrukce na nosnost 170 kg)

Cena na dotaz
Hrazeno ZP
Kód 0023675

Cena na dotaz
Hrazeno ZP
Kód 0135350

Bohemia S-ECO 300 XL
(zesílená konstrukce na nosnost až 170 kg)

Cena na dotaz
Hrazeno ZP
Kód 0023674

Bohemia S-ECO 2
• Nosnost: 125 kg
• Hmotnost: 18,2 kg
• Šířka sedadla: 37, 40, 43, 46, 49 cm
• Celková šířka: sedák + 17 cm
• Šířka složeného vozíčku: 29 cm
• Délka: 109 cm
• Délka bez podnožek: 81 cm
• Výška: 89 cm
• Barva potahu: černá
• Barva rámu: stříbrná
• Kola: přední 7´´a zadní 24´´
• Odklopné područky
• Rám vozíku se skládacím křížem
• Výškově stavitelné podnožky
• Podnožky sklopné, odklopitelné
(dovnitř i ven) a odnímatelné
• Plná bezúdržbová kola
• Zajišťovací brzdy

Cena na dotaz
Hrazeno ZP
Kód 0135349
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CHODÍTKA

Chodítko SRL
• Kovová konstrukce
• Nastavitelná výška od 138–147 cm
• Polstrovaná sedačka v rozměru 38 x 15,5 cm
• Výška sedu od země 60 cm
• Přední i zadní kolečka z PU 200 x 50 mm
• Speciální brzdový systém
• Polstrované područky pro pacienty
s revmatickými problémy a artritidou
• Košík, tácek + držadlo francouzské hole
• Hmotnost: 12,9 kg
• Šířka: 60 cm
• Délka: 72 cm
• Výška: 138–147 cm
• Nosnost: 120 kg
• Barva: stříbrná

9.500,-

včetně DPH 15 %

Chodítko Stabilo

3.900,-

• Chodítko s polstrovanou podpůrnou deskou
• Kolečka o průměru 125 mm, vzadu s brzdou
• Možnost použití v interiéru i venku na rovném povrchu
• Šířka: 63 cm
• Hloubka: 61 cm
• Výška: 95-142 cm
• Nosnost: 130 kg
• Barva rámu: modrá

včetně DPH 15 %

Verze XL
(nosnost 200 kg)

Bohemia Rollator B
• Konstrukce z ocelových trubek, lakovaná
• Výškově nastavitelná vodítka
• Snadné skládání
• Obutí PU
• Šířka vodítek: 60 cm
• Výška: 78-94 cm
• Nákupní koš a odkládací tácek v základním
vybavení
• Nosnost: 120 kg
• Celková hmotnost: 9,6 kg
• Šířka: 60 cm
• Délka: 69 cm
• Výška držadel: 78-94 cm
• Barva rámu: modrá, stříbrná metalíza

1.990,-

včetně DPH 15 %

Bohemia Delta B
• Konstrukce z ocelových trubek, lakované
a výškově seřiditelné
• Dvě na sobě nezávislé brzdy
• Snadné skládání
• Nákupní koš v základním vybavení
• Nosnost: 100 kg
• Celková hmotnost: 6,6 kg
• Šířka: 66 cm
• Délka: 56 cm
• Výška rukojetí: 83-95 cm
• Barva rámu: modrá, Bordeaux červená

2.500,-

včetně DPH 15 %
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9.000,-

včetně DPH 15 %

Bohemia chodítko Rezi
• Jednoduchá konstrukce z duralových trubek
skládací, velmi lehká a pevná
• Strany střídavě pohyblivé
• Povrchová úprava elox v barvě bronzu
• Nosnost: 120 kg
• Celková hmotnost: 2,5 kg
• Výška rukojetí: 82–92 cm
• Šířka: 100 cm
• Délka: 53 cm

1.580,-

včetně DPH 15 %

Váš stálý partner na cestě životem

JSME TU PRO VÁS JIŽ 17 LET

Váš stálý partner
na cestě životem

KOUPELNOVÝ PROGRAM

Bohemia TS-Aqua
• Sprchový toaletní vozík TS-Aqua
• Ocelová konstrukce z tenkostěnných trubek
• Povrchová úprava práškovou barvou
• Komfortní sedací deska z PUR pěny
s hygienickým výřezem
• Toaletní plastová nádoba s víkem
• Všechna pojezdová kola 125 mm jsou
zabezpečena proti vodě
• Nosnost: 120 kg
• Celková hmotnost: 14,4 a 19,2 cm
• Šířka: 56 a 63 cm
• Výška: 99-104 cm
• Délka: 92,5 a 110 cm
• Rozměry sedací plochy: 43 x 39 cm
• Výška sedadla: 52 cm
• Barva: modrá

verze s malými
koly průměr 5”

10.500,-

verze s předními 5” koly a
zadními koly průměr 24”

včetně DPH 15 %

12.100,včetně DPH 15 %

Bohemia TS-200

3.500,-

včetně DPH 15 %

• Křeslo klozetové pojízdné TS-200
s ocelovou kostrou
• Bílá plastová sedací deska
• Komfortně čalouněná krycí sedací deska
•Toaletní plastová nádoba s víkem
a držadlem
•Zádová opěra s měkkým potahem,
která je oddělitelná
• Opěry rukou z PUR pěny
• Nosnost: 120 kg
• Celková hmotnost: 12,2 kg
• Šířka: 55 cm
• Výška: 96 cm
• Rozměr sedací plochy: 42 x 45 cm
• Výška sedadla: 50 cm
• Délka: 80 cm
• Barva: šedá

Bohemia TS-1
Bohemia TS-Care
• Celokovová konstrukce
• Komfortně čalouněná krycí sedací deska
• Nastavitelná výška
• Odklopné, nastavitelné područky
• Snadno vyjímatelná plastová nádoba
• Nosnost: 120 kg
• Celková hmotnost: 7,6 kg
• Šířka: 55 cm
• Délka: 52 cm
• Výška: 81-91 cm

• Pojízdné klozetové křeslo s vyjímatelným kbelíkem
• Polstrované opěrátko a kryt sedátka
• Zadní kola s brzdou
• Područky sklopné dolu a dozadu (pojistka)
• Odnímatelná toaletní deska pro snadnější čištění
• Odklopné a odnímatelné podnožky
• Možno použít jako transportní vozík
v domácím prostředí
• Nosnost: 120 kg
• Hmotnost: 12,6 kg
• Šířka: 56 cm
včetně DPH 15 %
• Délka: 93,5
• Výška: 96 cm
• Plocha sedátka: 42 x 45 cm
• Barva rámu: šedá

2.600,-

Židle Tobago

1.800,-

včetně DPH 15 %
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3.000,-

včetně DPH 15 %

• Skládací židle je určena do sprchového koutu
• Vhodné i pro zvýšený sed
po operacích kolene a kyčle
• Včetně opěradla a područek
• S hygienickým výřezem
• Nosnost: 120 kg
• Hmotnost: 4,6 kg
• Šířka: 56,5 cm
• Délka: 52 cm
• Výška: 86-94 cm
• Plocha sedátka: 40 x 40 cm
• Výška sedátka: 46-54 cm
• Barva: modrá, bílá
• Konstrukce: hliník

Váš stálý partner
na cestě životem

KOUPELNOVÝ PROGRAM

Bohemia DH-40L
• Lehká sprchová sedačka
• Madla na přidržování
• Plastové sedátko i opěrátko
• Závěs na sprchovou hlavici po obou
stranách konstrukce z duralových trubek
• Nosnost: 110 kg
• Celková hmotnost: 4,1 kg
• Šířka: 50 cm
• Výška: 78,5 - 96,5 cm
• Délka: 41 cm
• Rozměry sedací plochy: 38 x 32 cm
• Výška sedadla: 39 x 57 cm

1.500,-

včetně DPH 15 %

Sedačka na vanu
Aruba - otočná
• Sedačka je vhodná na všechny
běžné vany o šířce 60-80 cm
• Otočná sedačka, velká pomoc s přemístěním
do vany pro osoby se sníženou pohyblivostí
• Hygienický výřez
• Nosnost: 120 kg
• Hmotnost: 4,8 kg
• Šířka: 71,5 cm
• Délka: 54 cm
• Výška: 49 cm
• Plocha sedátka: 40 x 40 cm
• Barva: modrá, bílá
• Konstrukce: hliník

3.000,-

včetně DPH 15 %

Sedačka do sprchy
Haiti - sklopná
• Sedačka je určena k montáži na stěnu
• Sklopná a možnost nastavení výšky
• Hygienický výřez
• Nosnost: 120 kg
• Hmotnost: 3 kg
• Šířka: 49 cm
• Délka: 47,5 cm
• Výška: 44,5-55 cm
• Plocha sedátka: 40 x 40 cm
• Barva: modrá, bílá
• Konstrukce: hliník

Sedačka na vanu BB 80
• Sedačka je vhodná na vany o šířce 80 cm,
možno objednat i v užší verzi na vany 70 cm
• Nosnost: 100 kg
• Hmotnost: 2,6 kg
• Šířka: 79 cm (nebo 70 cm)
• Délka: 37 cm
• Plocha sedátka: 36 x 37 cm
• Barva: bílá

2.500,-

včetně DPH 15 %

1.050,-

WC nástavec TSE-A
- výškově nastavitelný
• Plastový nástavec na WC
s nastavením 3 pozic výšky
• Jednoduché uchycení
na všechny běžné typy WC
• Odklopné područky
• Nástavec je včetně poklopu
• Nosnost: 150 kg
• Hmotnost: 6,8 kg
• Šířka: 56 cm
• Délka: 49 cm
• Výška: 8/10/12 cm + výška toalety
• Barva: bílá

1.680,-

včetně DPH 15 %

včetně DPH 15 %

WC nástavec TSE-Easy 10
• Plastový nástavec na WC s poklopem
• Jednoduché uchycení na všechny
běžné typy WC
• Nosnost: 200 kg
• Hmotnost: 1,4 kg
• Šířka: 38 cm
• Délka: 41 cm
• Výška: 13 cm
• Barva: bílá

800,-

včetně DPH 15 %
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SENIORSKÁ A RELAXAČNÍ KŘESLA

Váš stálý partner
na cestě životem

Křeslo Gavota
Křeslo Gavota je vynikajícím druhem sedacího nábytku, který usnadňuje život osobám se sníženou
pohyblivostí. Bylo speciálně vyvinuto pro použití v domovech seniorů, v nemocnicích, v domovech
s pečovatelskou službou nebo denních stacionářích. Je skvělým pomocníkem při paliativní péči. Navíc díky preciznímu způsobu zpracování a kvalitním použitým
materiálům výborně ladí k domácímu interiéru. Křeslo Gavota je řešeno jako modulární systém, pomocí kterého lze křeslo naprosto přesně nakonfigurovat Vašim
potřebám. Další široká nabídka příslušenství činí z Gavoty jedinečného pomocníka, který spojuje odpočinek a relaxaci s vynikající funkčností.
• Pevná dřevěná konstrukce křesla z masivního buku na 4 otočných kolech s brzdou.
• Křeslo má polohovatelný opěrák typu Classic a podnožku. Polohování je možné od sedící osoby (D1-1-P).
• Polohování je možné od sedící osoby i stojící obsluhy za křeslem (D1-2-P).
• Výbava zahrnuje další 1 směrové kolo umístěné na pružině zajištující přímý směr jízdy při zatížení křesla klientem.
• Součástí je výsuvná stupačka s protiskluzovou vrstvou.
• Polohování zajištuje plynová pružina.
• Podnožka poskytuje komfort a relaxaci.
• Čalounění opěráku a sedáku je snímatelné.
• Pod čalouněním sedáku se nachází tekutinám nepropustný materiál.
• Hygienická mezera mezi sedákem a opěrákem.

400+ 12 odstínů
snímatelné úložný
prostor druhů látek dřeva
potahy

Individuální konfigurace
Široká nabídka konstrukčních prvků a doplňkového příslušenství umožnuje vyrobit křeslo Gavota na míru každému uživateli. Opěrák typu Classic, zvláště doplněný
speciálním podhlavníkem, poskytne výbornou oporu těla ve všech polohách. Opěrák typu Comfort nabízí relaxaci s prvky bazální stimulace, pocit bezpečí a domácí pohody.
Typy područek:
Pevná dřevěná područka má kvalitní povrchovou úpravu pro snadnou údržbu. Může být doplněna čalouněnými područkami pro ještě vetší pohodlí. Nové modely
područek jsou pratelné včetně speciálních výplní. Výškově nastavitelná područka umožňuje méně pohyblivým uživatelům komfortní přemístění z křesla na křeslo
a je možné ji nastavit do pěti poloh.

Typ A
Možnost variabilních doplňků.
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Typ B

Typ C

Typ D

SPRCHOVACÍ A TRANSPORTNÍ LEHÁTKA

Váš stálý partner
na cestě životem

Sprchovací lůžko LS-2100
• Vnější rozměry: 83 x 210 cm
• Rozměry ložné plochy: 60 x 195 cm
• Výška ložné plochy: 54-94 cm
• Nosnost: 170 kg
Sprchovací lehátko s hydraulickým zdvihem ložné plochy, jednodílnou ložnou plochou
s podélnými odtokovými kanálky, polštářkem a sklopnými nerezovými zábranami.
• Výškové stavení ložné plochy pomocí hydraulického motoru
• Jednodílná ložná plocha s podélnými odtokovými kanálky
• Polštářek
• Sklopné nerezové zábrany po obvodu ložné plochy chrání pacienta proti pádu z lehátka
a při jejich sklopení je umožněn dobrý přístup obsluhujícího personálu k pacientovi
Všechny funkce jsou naprosto nezávislé na zdroji elektrické energie. Obsluha sprchovacího
lehátka je velmi jednoduchá a snadná, a to především díky jeho výškové stavitelnosti pomocí
hydraulického motoru, který se ovládá pomocí pedálu z obou stran lehátka. Nosná konstrukce
je vyrobena z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem. Lehátko je mírně nakloněné směrem
k odtokovému ústí, čímž se usnadňuje odtok zbytku vody do flexibilní odtokové hadice v nožní
části lehátka. Lehátko je vybaveno plastovými kolečky o průměru 125 mm s centrální brzdou.
Možnost funkce Antitrendelenburg. Možnost celonerezového provedení.

Transportní vozík H67
Transportní systém, který umožňuje rychlý a bezpečný transport pacientů.
Díky unikátní koncepci několika podvozků vzájemně kompatibilních s různými
druhy ložné plochy si vždy zvolíte optimální variantu, která bude maximálně
odpovídat všem Vašim požadavkům.

Podvozek - Hydraulický – H
• Výškově nastavitelný podvozek pomocí hydraulického motoru
• Ovládání výškového nastavení nožním pedálem
• Plastový kryt podvozku pro snadné čištění
• Kolečka plastová, kovová nebo bantamová o průměru 200 mm
(vhodná i pro venkovní použití), velká drátěná o průměru 520 mm
• Možnost dodání s centrální nebo polocentrální brzdou
• Možnost doplnění o drátěný košík a nerezové
sklopné postranice (nejsou součástí standardního provedení)
• Nosná konstrukce z jakostní oceli s lakovanou úpravou
• Možnost volby barevného odstínu kovových částí
• Bezpečné provozní zatížení 170 kg

Ložná plocha Nosítka pro zesnulé s látkovým krytem – 67

Transportní vozík H68

• Odnímatelná nosítka s jednodílnou tvarovanou nerezovou ložnou plochou
• Odlehčený drátěný kryt s odnímatelným látkovým povrchem
• Teleskopická madla s automatickým zajištěním v krajních pozicích pro snadné přenášení
• Bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy
• Nosná konstrukce z jakostní oceli s lakovanou úpravou
• Možnost volby barevného odstínu kovových částí
• Rozměry ložné plochy: 63 x 200 cm

Transportní systémy, které umožňují rychlý a bezpečný transport pacientů. Díky unikátní
koncepci několika podvozků vzájemně kompatibilních s různými druhy ložné plochy si vždy
zvolíte optimální variantu, která bude maximálně odpovídat všem Vašim požadavkům.

Podvozek - Hydraulický – H
• Výškově nastavitelný podvozek pomocí hydraulického motoru
• Ovládání výškového nastavení nožním pedálem
• Plastový kryt podvozku pro snadné čištění
• Kolečka plastová, kovová nebo bantamová o průměru 200 mm (vhodná i pro venkovní
použití), velká drátěná o průměru 520 mm
• Možnost dodání s centrální nebo polocentrální brzdou
• Možnost doplnění o drátěný košík a nerezové sklopné postranice (nejsou součástí
standardního provedení)
• Nosná konstrukce z jakostní oceli s lakovanou úpravou
• Možnost volby barevného odstínu kovových částí
• Bezpečné provozní zatížení 170 kg

Nosítka pro zesnulé s nerezovým krytem – 68
• Odnímatelná nosítka s jednodílnou tvarovanou nerezovou ložnou plochou
• Vrchní kryt z leštěného jakostního nerezu
• Teleskopická madla s automatickým zajištěním v krajních pozicích pro snadné přenášení
• Bezpečnostní nárazová kolečka v rozích ložné plochy
• Nosná konstrukce z jakostní nerezové oceli
• Rozměry ložné plochy: 63 x 200 cm
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VÍCEÚČELOVÉ VOZÍKY A ZÁSTĚNY

Bohemia víceúčelové a asistenční vozíky
Víceúčelový vozík – 9300

Víceúčelový vozík – 7201

• Kovová lakovaná konstrukce
• Kolečka o průměru 100 mm, brzditelná
• Odkládací lakované police
• Možnost volby nerezových odkládacích polic
• Možnost volby barevného odstínu
• Š x H x V: 90 x 50 x 98 cm
• Hmotnost: 28 kg
• Nosnost: 50 kg

• Kovová lakovaná konstrukce
• Kolečka o průměru 100 mm, brzditelná
• Odkládací lakované police, plastová vložka zásuvky
• Jedna zásuvka o výšce 10 cm
• Možnost volby barevného odstínu
• Možnost volby nerezových odkládacích polic
• Na přání uzamykatelný
• Možnost doplnit o sklopný stolek
• Možnost doplnit o plastový odpadkový koš
• Š x H x V: 70 x 50 x 98 cm
• Hmotnost: 24 kg
• Nosnost: 50 kg

Víceúčelový vozík - ASSIST 7211
• Kovová lakovaná konstrukce
• Kolečka o průměru 80 mm, brzditelná
• Odkládací nerezové police, plastové vložky zásuvek
• Dvě zásuvky o výšce 10 cm a 20 cm
• Čtyři velké, pět středních a šest malých plastových zásuvek
• Nástavba je pevně spojena s vozíkem
• Možnost volby barevného odstínu
• Na přání uzamykatelný
• Možnost doplnit o sklopný stolek
• Součástí plastový odpadkový koš
• Š x H x V: 70 x 50 x 164 cm
• Hmotnost: 37 kg
• Nosnost: 50 kg

Bohemia zástěny látkové a plastové
Zástěna kovová - ZN2L
• Kovová lakovaná konstrukce
• Kolečka o průměru 50 mm, brzditelná
• Dvě pole s látkovou výplní
• Látkové výplně vyjímatelné a pratelné
• Šířka pole 70 cm
• Možnost volby barvy látkové výplně
• Možnost volby barevného odstínu konstrukce
• Možnost volby plastové výplně zástěny
• Š x H x V (složené): 75 x 51 x 110 cm
• Š x H x V (rozložené): 148 x 51 x 110 cm
• Hmotnost: 8 kg

Zástěna kovová – ZV3P
• Kovová lakovaná konstrukce
• Kolečka o průměru 50 mm, brzditelná
• Tři pole s plastovou výplní
• Plastové výplně omyvatelné a vyjímatelné
• Šířka pole 70 cm
• Možnost volby barevného odstínu konstrukce
• Š x H x V (složené): 75 x 51 x 190 cm
• Š x H x V (rozložené): 222 x 51 x 190 cm
• Hmotnost: 26 kg
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O SPOLEČNOSTI

Váš stálý partner
na cestě životem

Rodinná společnost LB BOHEMIA, s. r. o.
LB BOHEMIA, s. r. o. byla založena v roce 2000 a již od svého založení se specializovala na vývoj, výrobu a inovaci převážně pasivních
antidekubitních matrací, určených pro pobytová nemocniční zařízení, domovy pro seniory, ústavní a sociální péči a další zařízení
tohoto typu. Matrace se díky své kvalitě, propracovanosti, užitným vlastnostem a v neposlední řadě i přijatelným cenám postupem
času dostaly do povědomí široké odborné veřejnosti, odkud to byl pouze krok k masové výrobě matrací, jak pro specializovaná pracoviště,
tak pro domácnosti či ubytovací zařízení různého zaměření. Matrace naší společnosti se během krátké doby dočkaly mnoha prestižních
ocenění, jak na domácích, tak také na mezinárodních výstavách, kde si na nich odborné hodnotící poroty cenily především jejich
užitných vlastností a použitých materiálů.
Když říkáme, že jsme specialisty a opravdu umíme vyrábět zdravotní matrace, tak naše zákazníky neklameme.
Vycházíme z dlouholetých zkušeností ve zdravotnictví, na které jsme právem hrdí.
Společnost postupně začala své produktové portfolio rozšiřovat i o další produkty – kvalitní masivní lůžka, rošty, lůžkoviny, komody,
skříně a další příslušenství tak, aby uspokojila i tu nejnáročnější klientelu s vysokými nároky na zdravý a komfortní spánek.
Na základě moderních trendů a poznatků dochází i u nás ke stálému zlepšování, rozšiřování výrobního programu a inovacím.
V současnosti společnost dodává na trh širokou škálu produktů od luxusních stylových lůžek až po standardní postele z různých
materiálů, masivního dřeva či lamina. Všechna lůžka vyrábíme také přímo na míru a distribuujeme prostřednictvím vlastních
přepravních kapacit.
Věříme, že i Vy si z naší široké nabídky produktů vyberete a budete patřit k našim spokojeným zákazníkům!
Společnost LB BOHEMIA, s. r. o. – rodinná tradice již od roku 2000!

