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

Cena 1.653,00 Kč včetně DPH 
(není hrazena zdravotními pojišťovnami)

Theraplot - aks
• vhodná pro dekubity stupně III (EPUAP)
• 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 

Matrace Theraplot je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami     
pod kódem SÚKL 5001933 sk. 07 ve výši úhrady 8.000,55 Kč,
cena 10.342,22 Kč, doplatek 2.341,67 Kč.
Předepisuje: REH, NEU, ORT, GER, CHI + schválení revizním lékařem

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

Matrace Maxiplot je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami       
pod kódem SÚKL 5001931 sk. 07 ve výši úhrady 1.000,50 Kč,
cena 3.477,00 Kč, doplatek 2.476,50 Kč.
Předepisuje: REH, NEU, ORT, GER, CHI + schválení revizním lékařem

Microplot Plus - aks
• pěnová, antidekubitní do stupně II (EPUAP)
• 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

Matrace Microplot Plus je částečně hrazena zdravotními 
pojišťovnami pod kódem SÚKL 5001932 sk. 07 
ve výši úhrady 3.000,35 Kč,
cena 5.152,24 Kč, doplatek 2.151,90 Kč.
Předepisuje: REH, NEU, ORT, GER, CHI + schválení revizním lékařem
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Duoplot a Duoplot Plus
• antidekubitní matrace k prevenci a léčbě dekubit III stupně (EPUAP)
• optimální snížení tlaku pomocí velké kontaktní plochy z měkké pěny
• vhodná pro kachektické pacienty
• včetně AKS-inkoair® potahu
• Duoplot - rozměr 200x90x12 cm; Duoplot Plus – rozměr 200x90x14 cm
• nosnost min 40 kg – max 120 kg (Duoplot)
• nosnost min 40 kg – max 140 kg (Duoplot Plus)

Cena Duoplot 3.950,00 Kč včetně DPH

Matrace Duoplot Plus je plně hrazena zdravotními 
pojišťovnami pod kódem SÚKL 5011956 sk. 07 
ve výši úhrady 4.250,00 Kč.
Předepisuje: REH, NEU, ORT, GER, CHI + schválení revizním lékařem

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.

Duoplot RV a Duoplot Plus RV
• antidekubitní matrace k prevenci a léčbě dekubit III stupně (EPUAP)
• pro prevenci dekubitů a pro podpůrnou terapii zesílenou okrajovou zónou z pevnější pěny
• včetně AKS-inkoair® potahu pro pacienty s inkontinencí
• Duoplot RV – rozměr 200x90x12; Duoplot RV Plus – rozměr 200x90x14 cm
• nosnost min 40 kg – max 140 kg

Cena Duoplot RV 4.250,00 Kč včetně DPH
Cena Duoplot RV Plus 4.690,00 Kč včetně DPH
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SOFTFORM® EXCEL 
• vhodná pro riziko dekubit (Waterlow 10+)
• pěnová matrace s vaflovou výplní – optimální fyziologické rozložení váhy pacienta
• vysoce kvalitní bi-elastický polyuretanový, voděodolný a prodyšný  potah                                   
• pratelný při 80˚C; certifikát Öko-Tex Standard 100
• rozměr 90x200x15,2 cm, 90x190x15,2cm
• nosnost max 140 kg, váha 10 kg 

Cena 7.990,00 Kč včetně DPH.
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