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Matrace -S
• standardní pěnová matrace s látkovým potahem
v rozměru 200x90x12 cm
• nosnost 130 kg

Plně hrazena ZP pod kódem 0078658/13
v částce 1.653,00 Kč

Theraplot - aks
• vhodná pro dekubity stupně III (NORTON)
• tvořena třemi typy pěny rozdílné tvrdosti
• maximálně přizpůsobivá tvaru těla, prodyšná
• z antialergenního materiálu
• rozměr 200x90x17 cm
• nosnost 35-150 kg
• váha 9 kg
• dodávána včetně inkontinenčního potahu

Částečná úhrada ZP pod kódem 0093193/13 v částce 3.000,00 Kč
doplatek pacienta je: 8.280,00 Kč
cena vč. DPH: 11.280,00 Kč.

Maxiplot - aks
• kvalitní pěnová matrace s profylaxí, vaflová
• antidekubitní do stupně I (NORTON)
• ideální jako prevence dekubit
• efektivní a praktická, vč. polyesterového snímatelného potahu
• rozměr 200x90x14 cm, nosnost 40-110 kg

Částečná úhrada ZP pod kódem 0140239/13 v částce 3.000,00 Kč
doplatek pacienta je: 815,00 Kč
cena vč. DPH: 3.815,00 Kč

Microplot - aks
• pěnová, antidekubitní do stupně II (NORTON)
• umírňuje smykové a třecí síly
• pevný rám udržuje stabilitu, střed matrace profiluje a rozkládá váhu
• včetně snímatelného polyesterového potahu
• rozměr 200x90x16 cm, nosnost 40-120 kg

Částečná úhrada ZP pod kódem 0140458/13
v částce 3.000,00 Kč doplatek pacienta je: 2.990,00 Kč
cena vč. DPH: 5.990,00 Kč
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Decubiflow 2000 – aks
• vhodná pro léčbu a prevenci dekubit do stupně II (NORTON)
• pro váhu pacienta 40 – 120 kg
• matrace má dvoukomorový systém plnění vzduchem
• jednotlivé komory lze měnit
• včetně prodyšného a voděodolného potahu
• rozměry matrace 90x200x13 cm
• nedílnou součástí je kompresor Decubiflow 12

Částečná úhrada ZP - matrace 0093191/13 v částce 3.000,00 Kč
doplatek pacienta je: 2.790,00 Kč
cena matrace vč. DPH: 5.790,00 Kč
Částečná úhrada ZP – kompresor 0093192/13 v částce 4.000,00 Kč
doplatek pacienta je: 4.100,00 Kč
cena pulsátoru vč. DPH: 8.100,00 Kč

Saniflow II a II Statik– aks
Matrace jsou pro oba typy stejné:
• pro dekubity do stupně II (NORTON)
• dvoukomorový systém plnění vzduchem,
17 vyměnitelných komor
• komory pod hlavou jsou statické
• voděodolný, prodyšný potah s přesahem pro zasunutí pod standardní matraci
• rozměr matrace: 200x90x13 cm, nosnost 40 – 120 kg
• nedílnou součástí musí být kompresor
Kompresor pro Saniflow II:
• cyklus kompresoru: 12 minut
• nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta
• lze upevnit k lůžku
• vyměnitelné filtry, snadná údržba
Pro matraci Saniflow II Statik je kompresor dále vybaven akustickým alarmem a
spínačem pro nastavení stabilního provozu kompresoru.

Cena Saniflow II vč. DPH: 9.860,00 Kč
Cena Saniflow II Statik vč. DPH: 11.630,00 Kč

Matrace s kompresorem
• vhodná pro prevenci a léčbu dekubit
• tvořena ze dvou řad „bublin“ - komor, které jsou plněny
vzduchem z kompresoru
• v rozměru 90 x 200 cm, výška je 6 cm, 130 komor
• nosnost matrace je 100 kg, barva béžová.
Kompresor je nedílnou součástí této matrace.
Průtok je max. 5 l/min. a je regulovatelný.
Vyrábí se v šedé barvě, rozměry: 25 x 12 x 11 cm.

Antidekubitní vzduchová matrace L839
je plně hrazena pod kódem 13/0063945 v ceně 988,00 Kč
Kompresor k matraci L803 je plně hrazen pod kódem
13/0063946 v ceně 2.865,00 Kč.

SOFTFORM® EXCEL
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• vhodná pro riziko dekubit (Waterlow 10+)

• pěnová matrace s vaflovou výplní – optimální fyziologické rozložení
váhy pacienta
• ideální pro pacienty s vysokým rizikem dekubitů
• vysoce kvalitní bi-elastický polyuretanový, voděodolný a prodyšný
potah, pratelný při 80˚C, v sušičce do 105˚C;
certifikát Öko-Tex Standard 100
• rozměr 90x200x15,2 cm, 90x190x15,2cm
• nosnost 25 - 140 kg, váha 10 kg

Cena vč. DPH: 7.390,00 Kč

SOFTFORM® PREMIER MAXI GLIDE
• vhodná pro velmi vysoké riziko dekubit (Waterlow 20+)

• pěnová matrace s vaflovou výplní – optimální fyziologické rozložení váhy pacienta
• první matrace se statickou pěnovou hmotou – vyvinutá speciálně pro polohování
pacienta na elektrickém lůžku
• vybavena 7patentovaným speciálním prodyšným plastovým obalem, který
zajišťuje, že horní vaflová pěnová vrstva zůstává i při polohování pacienta
na svém místě
• vysoce kvalitní bi-elastický polyuretanový inkontinentní potah je pratelný při 80˚,
v sušičce do 105˚; má certifikát Öko-Tex Std. 100
• rozměr 200x90x15 cm, nosnost 247 kg, váha 13 kg

Cena vč. DPH: 11.490,00 Kč

SOFTFORM® PREMIER
• vhodná pro velmi vysoké riziko dekubit (Waterlow 20+)

• pěnová matrace s vaflovou výplní – ideální pro prevenci a léčbu
• vysoce kvalitní bi-elastický polyuretanový inkontinentní potah je
pratelný při 80˚, v sušičce do 105˚; certifikát Öko-Tex Standard 100
• rozměr 200x90x15,2 cm
• nosnost 247 kg, váha 13 kg

Cena vč. DPH: 10.167,00 Kč
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SOFTFORM® PREMIER VISCO
• vhodná pro vysoké riziko dekubit (Waterlow 15+)
• kombinuje matraci Premier s vysokou hustotou vložky Visco
• díky teplotní citlivosti se Visco Elastic maximálně přizpůsobí tvaru
těla pacienta a poskytuje výjimečnou úroveň pohodlí a ochrany
• je tvořena třemi vrstvami pěny v různé tuhosti a hustotě
• dodávána s vysoce kvalitním bi-elastickým polyuretanovým
inkontinentním potahem
• rozměr 200x90x15 cm, váha 13 kg, nosnost 247 kg

Cena vč. DPH: 11.743,00 Kč

SOFTFORM® PREMIER ACTIVE 2
• vhodná pro velmi vysoké riziko dekubit (Waterlow 20+)
• kombinovaná antidekubitní matrace s kompresorem
• pod horní pěnovou matrací jsou v pevném pěnovém rámu uloženy komory,
do kterých je kompresorem v 10-ti minutových intervalech vháněn vzduch
• speciální senzor sám nastavuje tlak vzduchu dle váhy pacienta;
kompresor je vybaven alarmem při výpadku proudu či jiných poruchách
• vysoce kvalitní bi-elastický polyuretanový inkontinentní potah
• čištění do 80 stupňů
• má certifikát Öko-Tex Standard 100
• rozměr 200x90x15 cm, nosnost 247 kg, váha 14 kg

Nosnost
247 kg!

Cena matrace s kompresorem vč. DPH: 35.450,00 Kč

Memoplot
• vhodná pro stupeň III (NORTON) dekubit
• antidekubitní matrace s paměťovou pěnou
• zvláště vhodná pro kachektické pacienty
• velká plocha z viscoelastické pěny
• ergonomické zářezy ve spodní části
• klimatické otvory v horní vrstvě pro vytvoření mikroklima
• optimální přizpůsobení matrace ve čtyřech sekcích
• včetně AKS-inkoair® potahu (k dispozici také samostatně)

• rozměr 200x90x14 cm
• nosnost min 40 kg – max 120 kg

Cena matrace vč. DPH: 7.490,00 Kč

Duoplot
• antidekubitní matrace k prevenci a léčbě dekubit I – III stupně (NORTON)
• optimální snížení tlaku pomocí velké kontaktní plochy z měkké pěny
• vhodná pro kachektické pacienty
• včetně AKS-inkoair® potahu
• rozměr 200x90x12 cm
• nosnost min 40 kg – max 120 kg

Cena matrace vč. DPH: 4.995,00 Kč
Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
STŘEDISKA firmy SIVAK:
* Na Topolce 1350/1, 140 00 Praha
* Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
* v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 596 115 329
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy
http://www.sivak.cz
e-mail: info@sivak.cz
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