CRI Celje d.o.o.
Oblakova ulica 34
3000 Celje
tel. | 03 42 64 540
fax | 03 42 64 565
e-mail | cri-celje@siol.net
www.cri.si

DOBRODOŠLI v družbi enakih.

Za človeka dostojno
in polno življenje

Že več kot pol stoletja si v podjetju CRI Celje vsak dan
prizadevamo, da bi z našimi medicinsko-tehničnimi
pripomočki vsem, ki ste izgubili dragoceno mobilnost,
povrnili nazaj neodvisnost, vam olajšali in omogočili
samostojno opravljanje vseh vsakodnevnih opravil, ki
so za zdrave in gibalno sposobne samoumevna.
Ker smo dolgoletni pogodbeni dobavitelj Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, vam tako z zdravniško naročilnico kot tudi v prosti prodaji ali za izposojo zagotavljamo celovito ponudbo medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Naša specializirana prodajalna medTech z medicinsko
tehničnimi pripomočki se nahaja v neposredni bližini
Zdravstvenega doma in Bolnišnice Celje. In ker smo
podjetje s čutom za ljudi s posebnimi potrebami, vam
v času obiska naše specializirane prodajalne zagotovimo tudi brezplačno parkiranje ter s hišnim dvigalom
neoviran dostop v prodajalno.

Dobrodošli v družbi enakih.
Dorotej Čuček
direktor CRI Celje d.o.o.
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Pripomočki za
samostojnejše življenje
V naši specializirani prodajalni medTech boste v celoviti ponudbi medicinsko tehničnih pripomočkov zagotovo našli takšne, ki bodo vam in vašim najbližjim
olajšali vsakodnevno rutino pri skrbi za osebno higieno in ustrezno obutev, vam pomagali izboljšati gibalne
sposobnosti in omogočili kakovostno nego vaših najdražjih na domu.
Medicinsko tehnične pripomočke lahko kupite v prosti
prodaji ali na zdravniško naročilnico prejmete v trajno
last. Nekatere izmed medicinskih pripomočkov si lahko za različno dolgo časovno obdobje tudi izposodite.
Kot dolgoletni pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotavljamo celovito
ponudbo medicinski - tehničnih pripomočkov za IZDAJO, IZPOSOJO in SERVIS.
Seznam pripomočkov, ki si jih lahko IZPOSODITE
v okviru Standarda ZZZS:
• hodulje, invalidski vozički, negovalne postelje, posteljne ograje, posteljne mizice, trapezi, antidekubitusne blazine (proti preležaninam), sobna dvigala, aspiratorji, koncentratorji.
Delovni čas specializirane prodajalne medTech:
ponedeljek, torek, sreda in četrtek:
od 8.00 do 16.00 ure
petek: od 8.00 do 15.00 ure
sobota,nedelja in prazniki ZAPRTO.
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PRODAJNI PROGRAM

PRIPOMOČKI ZA NEGO NA DOMU
ORTOPEDSKA OBUTEV
OPORNICE
KOMPRESIJSKA OBLAČILA IN POVOJI

V vsakdanjem življenju opravi človek veliko opravil z
lahkoto in rutino, pri tem pa ne pomisli, da enaka opravila nekomu drugemu predtavljajo velik napor ali celo
nepremostljivo oviro.
Vsakdo od nas se lahko v trenutku (npr. zaradi poškodbe ali bolezni) sreča z manjšimi ali večjimi ovirami.
Največkrat pa se s takšnimi težavami srečamo v jeseni
življenja, ko nam opešajo moči.
Človek si želi čim manj odvisno življenje in zastavlja
se vprašanje: kako in s čim naj si pomagam?
Danes je na voljo veliko pripomočkov, s katerimi si olajšamo težave. Ko začutimo potrebo po moči, je najbolje, da se posvetujemo z zdravnikom ali s strokovnim
osebjem, ki nas neguje ali pomaga v času zdravljenja.
Zdravnik lahko (glede na zdravstveno stanje) predpiše
naročilnico za prevzem ali izposojo medicinskih pripomočkov.
In katere so rešitve oziroma pripomočki za manj
odvisno življenje?

Ne odlašajte, če imate težavo, če stojite pred oviro -

pokličite nas, želimo vam pomagati!
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Pripomočki za nego na domu
Pripomočki za lažje gibanje
Pripomočki za večjo samostojnost
Negovalne postelje
Antidekubitusni program –
proti preležaninam
Pripomočki za inkontinenco
Pripomočki za osebno higieno
Sanitarni pripomočki
Sanitetni pripomočki
Ostali pripomočki

Nega doma – ljubezen in skrb najbolje pozdravita

PRIPOMOČKI ZA LAŽJE GIBANJE
• bergle
• hodulje
• sprehajalne palice
• natike za palice in hodulje
• hodulje s kolesi (rolatorji)

PRIPOMOČKI ZA VEČJO SAMOSTOJNOST
• invalidski vozički - električni, prenosljivi
• počivalniki, anatomski stoli
• mizice za invalidske vozičke
• rezervni deli in dodatki
• servis

NEGOVALNE POSTELJE
• nastavljive z možnostjo namestitve varovalne ograje
• posteljni trapezi in mizice
• stojala za infuzijo
• hrbtni nasloni
• vzmetnice

ANTIDEKUBITUSNI PROGRAM –
PROTI PRELEŽANINAM
• sedežne blazine
• kompresijske blazine za negovalne postelje
• razbremenilni obroči
• vzglavniki, ščitniki za noge

PRIPOMOČKI ZA INKONTINENCO
• damski in moški vložki
• dnevne in nočne plenice
• mobilne in mrežaste hlačke
• nepremočljive posteljne podloge
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PRIPOMOČKI ZA OSEBNO HIGIENO
• rokavice in slinčki za enkratno uporabo
• krpice in rokavice za umivanje
• kape za umivanje las
• gobice za ustno nego
• negovalna kozmetika

SANITARNI PRIPOMOČKI
• zložljivi in mobilni sedeži za kopalne kadi in
tuš kabine
• protizdrsne podloge
• kopalniški varovalni ročaji
• straniščni nastavki
• straniščni stoli in vozički
• prenosne kahlice
• dvigala

SANITETNI PRIPOMOČKI
• sterilne gaze
• zloženci
• komprese
• preveze
• vata in vatiranci
• elastični povoji
• lepilni trakovi

OSTALI PRIPOMOČKI
• eno ali dvostopenjske stopnice
• deske za presedanje
• zaščitne vrečke, ki ščitijo dele telesa pred
brizganjem vode
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Seznam pripomočkov za IZPOSOJO v okviru Standarda ZZZS:
Šifra vrste
pripomočka

Naziv vrste pripomočka

Trajnostna doba

512

Hodulja recipročna, zložljiva

36 mesecev

513

Hodulja s kolesi (z 2 ali 4 kolesi)

36 mesecev

504

Voziček na ročni pogon - STANDARDNI

60 mesecev (36 mesecev za zaposlene)

540

Voziček na ročni pogon za otroke - STANDARDNI

36 mesecev

519

Negovalna postelja

120 mesecev

527

Varovalna posteljna ograja - KOS

120 mesecev

528

Varovalna posteljna ograja - PAR

120 mesecev

555

Posteljni trapez

120 mesecev

556

Prosto stoječi trapez

120 mesecev

522

Prenosna posteljna mizica

120 mesecev

523

Prenosni hrbtni naslon

120 mesecev

524

Sobno dvigalo

120 mesecev

801

Blazina proti preležninam

36 mesecev

606

Koncentrator

72 mesecev

607

Aparat za vzdrževanje stalnegapritiska v dihalnih
poteh - CPAP

96 mesecev

608

Aspirator

60 mesecev

617

Sistem za dovajanje tekočega kisika do 5 l/min

12 mesecev

618

Sistem za dovajanje tekočega kisika nad 5 l/min

12 mesecev
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Ortopedska obutev
Ortopedski vložki (petni, s povišico)
Ortopedska obutev
(tudi po mavčnem odlitku)
Športna ortopedska obutev
Posebna ortopedska obutev za diabetike in revmatike
Delovna obutev
Negovalna sredstva za obutev
Popravilo vseh vrst obutve

Za samozavesten korak

Po dobrem čevlju se zdrava hoja pozna
Imate težave pri hoji ali športu?
Vam je standardno izdelana obutev preširoka ali preozka?
Imate kakšno drugo deformacijo stopala, zaradi katere ne morete nositi običajne
obutve?

• ženska obutev •

Dovolite, da vam pomagamo z našo bogato ponudbo ortopedskih vložkov in obutve
za vse starosti in letne čase.
Naša ortopedska obutev je posebej primerna za naslednje vrste deformacij:
• povečan obseg stopala (zatekanje nog, povijanje stopal),
• različno dolžino stopal,
• deformacije prstov (Hallux valgus, kladivčasti prsti, sklepna revma …),
• delne amputacije stopala,
• različno višino nog,
• občutljivost stopal pri diabetikih ter
• ostale vrste deformacij stopala (zvrženo stopalo,hoja navznotraj, hoja navzven …).

• moška obutev •

Zdravje svojih nog zaupajte le najkakovostnejši in po meri izdelani obutvi, ki so jo zasnovali strokovnjaki. Pri nas ste dobrodošli vsi, ki vam ni vseeno, kakšno obutev nosite.
Ponosni smo na več kot petdesetletno tradicijo izdelovanja ortopedske obutve, vložkov
in opornic po meri – za vse starosti in letne čase.
Ob obisku v naši specializirani ortopedski delavnici vam bomo najprej strokovno izmerili stopalo in se pogovorili o vaših željah glede izgleda ortopedske obutve. Ob prevzemu vaših po meri izdelanih ortopedskih čevljev pa bodo naši strokovnjaki preizkusili
tudi njihovo ustreznost.

• otroška obutev •

Pri nas lahko kot samoplačnik ali z naročilnico, ki jo je izdal zdravnik specialist, naročite
tudi izdelavo športne in delovne obutve po meri kot tudi posebne ortopedske obutve
za revmatike in diabetike. Do posebej izdelanih čevljev z zdravniško naročilnico so upravičene vse zavarovane osebe, v kolikor ne morejo uporabljati serijsko izdelane obutve in
za korekcijo funkcije stopala ne zadostujejo posebej izdelani ortopedski vložki.
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• vložki, povišice, opornice •
• obutev po mavčnem odlitku •
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Opornice, stezniki in pasovi
Ortoze za:
• vrat
• hrbtenico
• trebuh
• ramo in ključnico, hemiplegike
(s povešeno ramo ali roko)
• komolec
• zapestje in palec
• koleno in kolenske vezi
• gleženj
• križni, trebušni, oprsni, ledveni, medenični pasovi
• kilni pas za moške
• kilne hlačke
• pestovalne rutice

Opore boljšemu počutju

Opornice ali ortoze
Veliko gibov počnemo ljudje povsem avtomatično, bolniki pa jih zaradi bolezni ali
poškodbe ne morejo opravljati.
Glede na obliko in namen se opornice precej razlikujejo med seboj, saj so oblikovane
glede na potrebe poškodovanca oziroma glede na postavljeno diagnozo in trenutno
stanje prizadetega dela telesa.
Oporince oziroma ortoze so lahko statične ali dinamične. Statične opornice se uporabljajo pri ohanjanju oziroma vzdrževanju položaja prizadetega dela telesa. Dinamične
ortoze pa pomagajo povečati obseg giba pri omejeni gibljivosti (na primer, ko sklepa
ne moremo popolnoma pasivno iztegniti ali skrčiti).
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Kompresijska oblačila in povoji
Pokrivala za krne
Rokavniki za edeme
Preventivna in terapevtska kompresijska oblačila
(kompresijske nogavice)
Povoji in komprese

Za korak, lahek kot oblak

• preventivna in terapevtska

kompresijska oblačila

• kozmatika za nego stopal

Vse to izdajamo, izposojamo in prodajamo v specializirani
prodajalni z medicinsko-tehničnimi pripomočki CRI.
Obiščite nas na naslovu:

specializirana prodajalna in izposojevalnica medicinskih pripomočkov
Ipavčeva ulica 6
3000 Celje
Z veseljem vam bomo svetovali na telefonski številki: 03 42 64 504 ali 03 42 64 563
Veseli pa bomo tudi vašega sporočila po faksu na številki 03 42 64 549 ali
po elektronski pošti ortopedija@cri.si
Delovni čas specializirane prodajalne medTech:
ponedeljek, torek, sreda in četrtek: od 8.00 do 16.00 ure
petek: od 8.00 do 15.00 ure
sobota,nedelja in prazniki ZAPRTO

Dobrodošli v družbi enakih.

