
Bérelhető
otthonápolási 
eszközök

INFORMÁCIÓ
Otthonápolási berendezéseinket bérleti szerződés kere-
tében adjuk bérbe.  A bérelhető eszközeinket egyszeri 
felállítási díj ellenében szállítjuk ki az ország egész terü-
letén. A felállítási díj tartalmazza a bérelni kívánt eszköz 
ki- és visszaszállítását, helyszínen történő felállítását és a 
felhasználó betanítását. A biztonsági oldalrácspár és a 
betegkapaszkodó alaptartozék, ezeket a havi bérleti díj 
minden esetben tartalmazza.

Felállítási díjak (egyszer fizetendő):

Budapest: 20.000 Ft

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, 
Pest megye, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, 
Vas, Veszprém,  Zala megye: 30.000 Ft

Kauciót nem számítunk fel!

A megfelelő otthonápolási eszköz kiválasztásához kérje 
szakembereink segítségét. Bővebb információkért keres-
sen minket az alábbi elérhetőségek egyikén:

Pro Klinimed XXI Kft.
Társa az ápolásban és a terápiában!

2023 Dunabogdány, Erzsébet királyné u. 31.
Központi telefon: +36 30 145 0111

Cser Noémi: +36 20 454 4796
dr. Patócs László: +36 20 938 2128

E-mail: info@pro-klinimed.hu
www.pro-klinimed.hu

Ápolási ágyak·Légpárnás matracok·Betegemelő·Kiültető szék

Elektromos betegemelő

• Páciensek épületen belüli szállítására, ágyból történő kiemelésére,
higiéniai teendők elvégzésére

• Elektromos emelés és leengedés távirányítóval
• Magasságállítás 62 - 181 cm vagy 52-193 cm között
• Beépített akkumulátor és töltő, kézi vészleengedés funkció
• Többféle méretű és típusú heveder
• Terhelhetőség max. 150 kg - 200 kg

Kiültetőszék

• Dönthető hát- és lábrész, leengedhető kartámaszok
• Levehető fejtámla
• Kihúzható lábtartó, lefékezhető kerekek
• Felár ellenében etetőtálca és infúziós állvány is bérelhető
• Terhelhetőség max. 135 kg

Kyelle kiültető szék 

Havi bérleti díj
20.000 Ft.-,

1 db. hevederrel

Havi bérleti díj
25.000 Ft.-,

további tartozékok
2.000 Ft.-

Elektromos betegemelő hevederrel

www.pro-klinimed.hu/
berles-otthon

Érdeklődöm



Elektromos otthonápolási ágy

• Elektromos hát- és combrész állítás
• Karosszék pozíció beállítható
• Minden ágyfunkció távirányítóval vezérelhető
• Elektromos magasságállítás 32 és 72 cm között 
• Az egyes elektromos funkciók egymástól függetlenül letilthatók
• Négy részre osztott fekvőfelület, külön fékezhető kerekek
• Leengedhető oldalrácsok az ágy mindkét oldalán (alaptartozék)
• Betegkapaszkodó rúd trapézzal (alaptartozék)
• Alapmatrac: ápolási habszivacs matrac, PU huzattal
• Fekvőfelület mérete: 200 x 90 cm
• Ágy külső mérete: 218 x 101 cm
• Max. beteg testsúly: 160 kg

A betegkapaszkodó minden otthonápolási 
ágyunknál alaptartozék, mely az ágy jobb és 
bal oldalán is rögzíthető.

Dali Econ Low otthonápolási ágy, bükk színben

Ágy melletti etetőasztal (szerver asztal)

• 6 fokozatban állítható magasság 80 és 113 cm között
• Dönthető etetőlap, védőperemmel
• Fékezhető kerekek

Havi bérleti díj:
4.000 Ft.-*

Havi bérleti díj
16.000 Ft.-

Kapaszkodó

• Az ágyból történő kiszállás 
   megkönnyítésére
• Könnyen le- és felszerelhető
• Külön bérelhető: 1.000 Ft.-/hó*

Soft air® wds légpárnás 
matrac, kompresszorral

Légpárnás matrac kompresszorral

• A felfekvés megelőzésére és kezelésére a III. stádiumig
• Különálló légpárnák, három légkörbe rendezve 
• Statikus és váltakozó üzemmód, beállítható ciklusidővel
• Alacsony nyomásnál hang- és fényriasztás
• Memória funkció áramszünet esetére
• Csendes kompresszor
• Max. beteg testsúly 140 kg
• Alap habszivaccsal nem rendelkező matracrendszereknél legalább  
  egy 5 cm vastag alapmatrac szükséges, melyet a bérleti díj tartalmaz

Infúziótartó

• Betegkapaszkodóra akasztható
• 4 db. infúziótartó horog
• Könnyen le- és felszerelhető
• Külön bérelhető: 1.000 Ft.-/hó*

Ápolási habszivacs matrac*

• Viszkoelasztikus (memória habos) felső réteg
• A felfekvés megelőzésére és kezelésére a II. stádiumig
• Teljes PU matrachuzat, mely vízhatlan és légáteresztő
• Vastagság: 14 cm (viszkoelasztikus réteg + alapmatrac)
• Magas fekvési kényelmet biztosít

*Dali Econ Low ápolási ággyal együtt bérelhető

Havi bérleti díj:
1.500 Ft.-*

Otthonápolási ágyakhoz bérelhető tartozékok

Oldalrács magasító

• További 18 cm-rel megnöveli az  
   oldalrács magasságát
• Könnyen le- és felszerelhető
• Külön bérelhető: 
   2.500 Ft.-/hó /darab*

Havi bérleti díj:
20.000 Ft.-

Oldalrácsra helyezhető etetőlap

• Megkönnyíti az ágyban történő 
   étkezést
• Használaton kívül az oldalrácsra 
   akasztható
• Külön bérelhető: 1.500 Ft.-/hó*

• Az ágy praktikus okokból több darabra
  szedhető, így könnyen bárhol felállítható

 


