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MEDICINOS IR SLAUGOS ĮRANGOS NUOMA  

 

 

 
Kainos galioja nuo 2022 10 03 

 

Nuomojama įranga 

Nuomos 

laikotarpis/mini

malus nuomos 

terminas 

Nuomos 

kaina, EUR 

su PVM 

Nuotrauka 

Vežimėlis neįgaliajam  
Mechaninis kambario/lauko vežimėlis, 

savarankiškam važiavimui ar su lydinčiojo 

pagalba. Suglaudžiamas rėmas. Lengvai 

nuimami ratai transportavimui automobiliu. 

Maksimalus naudotojo svoris – 127 kg. 

Vežimėlio sėdynės plotis gali būti  43, 45 ar 

48cm (pasirinktinai). 

 

 

1 savaitė 

 

 

15.00 

 

Tranzitinis neįgaliojo vežimėlis 

Mechaninis kambario/lauko neįgaliųjų 

vežimėlis, su mažais ratukais, skirtas 

savarankiškam važiavimui ar su lydinčiojo 

pagalba. Patogus transportuoti: suglaudžiamas 

rėmas. 

Maksimalus naudotojo svoris – 127 kg 

Vežimėlio sėdynės plotis -  46 cm 

 

 

 

 

 

1 savaitė 

 

 

 

 

15.00 

 

Pažastiniai ramentai (pora)  
Iš aliuminio. Reguliuojamas aukštis. S, M, ir 

L dydžio  

Alkūniniai ramentai (pora)  
Iš aliuminio.Reguliuojamas aukštis 

M ir L dydžio 

Maksimalus naudotojo svoris - 100-

120kg 

 

 

1 savaitė 

2 savaitės 

3 savaitės 

4 savaitės 

 

 

6.00 

9.00 

12.00 

15.00 

       

 

Vaikštynė su atrama rankoms 
Su paminkštinta atrama alkūnėms. Rankenos 

pasilaikymui.  
Reguliuojamo aukščio: 790-1300mm 

Plotis – 540mm; ilgis – 665mm 

Maksimalus naudotojo svoris – 180 kg 

 

 

1 mėnuo 

 

30.00 

 
Vaikštynė su keturiais ratukais 
Reguliuojamo aukščio,  suglaudžiama. Su 

sėdynėlė ir nuimamu krepšeliu pirkiniams. Su 

stabdžiais. Vaikštynės plotis 60 cm, ilgis - 

69cm.  

Maksimalus naudotojo svoris 130 kg 

 

 

 

1 mėnuo 

 

 

30.00 
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Funkcinė slaugos lova  

(užstatas 150 Eur) 
Elektriniu būdu (pulteliu) valdomas lovos 

aukštis (33-80cm), nugaros, kojų dalys bei 

pagrindo pasvirimas lengvesnei slaugai. Su 

ratukais. Gulimoji dalis: 90x200cm. Išorinis 

ilgis 224cm Maksimali apkrova 180kg. 

Komplekte pasikėlimo rankena ir 

pakeliami/nuleidžiami šoniniai turėklai. 

(Nuomojantis lovą – 20% nuolaida čiužinio 

įsigijimui) 

 

 

 

 

1 mėnuo 

Kiti mėnesiai po 

 

 

 

99.00 

69.00 

 

Atsikėlimo stovas prie lovos Pagalbinė 

priemonė ligoniui atsikelti iš gulimos 

padėties. Metalinis rėmas. Aukštis 170 cm. 

Dydis: 76x83 cm. Maksimali apkrova 100 kg. 

 

 

1 mėnuo 

 

 

30.00 

 
Mobilus elektrinis keltuvas su diržu 

(užstatas 150 Eur) 
perkelti iš lovos į vežimėlį, ant tualeto kėdės, 

įkelti į vonią ir kt.  

Su baterijomis. Elektrinis pakėlimas aukštyn 

iki 1600mm. Mechaninis važiuoklės 

išplatinimas: 68-110cm. Keliamoji galia 

170kg. Keltuvas nuomojamas su standartiniu 

M dydžio diržu 

 

 

 

 

1 mėnuo 

Kiti mėnesiai po 

 

 

 

 

99.00 

69.00 

 
Ligonio staliukas 
Ant ratukų. Metalinis rėmas, plastmasinis 

stalviršis su neaukštu kraštu, kad nenuslystų 

daiktai. Reguliuojamo aukščio: 71-118 cm. 

Vienos dalies, reguliuojamas stalviršio 

pasvirimo kampas. Išmatavimai: 59x39 cm. 

 

 

 

 

1 mėnuo 

 

 

 

15.00 

 

Dušo  kėdė su ratukais  

Nuimami/nulenkiami pakojai bei porankiai.  

Kėdės aukštis 53 cm.Sėdynės plotis 47 

cm.Sėdynės gylis 44 cm. Maksimalus 

naudotojo svoris 130 kg. 

 

 

 

1 mėnuo 

 

 

 

20.00 

 
Elektrostimuliacijos aparatas  

Veikiantis dviem režimais TENS ir STIM, 

skirtas raumenims stimuliuoti ir skausmui 

malšinti.  

Nuomojantis papildomai reikia įsigyti 

elektrodus elektrostimuliacijai 

 

 

1 savaitė 

 

 

 

 

 

12.00 
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Aktyvaus-pasyvaus judesio kojų 

treniruoklis VIVA 2 su rankena 

pasilaikymui (užstatas 150Eur) 

Galima naudotis tiek sėdint ant įprastos kėdės, 

tiek  neįgaliojo vežimėlyje. Atpažįsta 

spazmus. Pasyvus režimas (kai kojos 

sukamos pasyviai), pusiau aktyvus, kai 

atpažįstamas judesys (treniruoklis padeda) ir 

aktyvus režimas galimas šiame traniruoklyje. 

 

 

 

 

 

 

 

       1 mėnuo 

  Kiti mėnesiai po 

 

 

 

 

200.00 

150.00 

 

Kelio ir klubo sąnarių CPM aparatas 
(užstatas 500 Eur) 

Motorizuotas CPM (nuolatinis pasyvus 

judesys) terapijos prietaisas, naudojamas kelio 

ir klubo sąnarių mobilizacijai. 

Užkertamas kelias sąnarių sustingimui 

(artrofibrozei) ir sąaugų 

atsiradimui.Skatinamas sąnario kremzlėss, 

sausgyslių, raiščių ir minkštųjų audinių 

gijimas.Gerinama hematomos/skysčių 

rezorbcija.Mažinamas skausmas.Gerinamas 

sąnarių metabolizmas.Pagreitinama limfos ir 

kraujo cirkuliacija. Trombozės ir embolijos 

profilaktika. Mažinama hospitalizacijos ir 

gydymo trukmė. 

 

 

2savaitės 

1 mėnuo 

Kitas mėnuo 

 

 

150.00 

250.00 

200.00  

 

Šalčio ir aktyvios kompresijos terapijos 

aparatas Game Ready su 1 įtvaru 

(Užtatas 500 Eur)  
Naudojamas po ūmių kaulų ir raumenų 

sistemos pažeidimų ar po ortopedinių 

operacijų Lengva parinkti procedūros trukmę, 

šaldymo temperatūrą ir įtvarų slėgį. 

Galima rinktis iš: 

Kompresinis šaldymo įtvaras keliui 

Kompresinis šaldymo įtvaras čiurnai 

Lankstus kompresinis šaldymo įtvaras keliui 

 

 

 

 

2savaitės 

1 mėnuo 

Kitas mėnuo 

 

 

 

150.00 

250.00 

200.00  

 

Deguonies koncentratorius 
Oras imamas iš aplinkos, koncentruojamas ir 

specialių fltravimo sistemų dėka jau 

išfiltruotas perduodamas į kaukę ar kaniulę. 

Reguliuojamas deguonies srovės greitis: 0-

5l/min. Su 4 ratukais. Dirba ir  

nepertraukiamu režimu. 

(papildomai įsigijama deguonies kaukė arba 

kaniulė) 

 

 

 

1 mėnuo 

 

 

55.00 

 

Mobilus deguonies koncentratorius 

INVACARE Platinum Mobile 
Platinum™ Mobile – tai portatyvus deguonies 

koncentratorius. 4 lygių impulsinio srauto 

technologija. P 

Svoris 2,22 kg.Įkrauta baterija veikia iki 5 

valandų. 

 

 

 

1 mėnuo 

 

 

 

150.00 
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1ltr arba 1,7ltr deguonies balionas Leidžia 

pasirinkti pageidaujamą deguonies srautą, nuo 

1 iki 5 l/min tausojant arba pagal poreikį, t.y., 

deguonis paduodamas tik tada, kai įkvepiama 

arba pastovaus srauto. 

 

 

 

1 mėnuo 

 

 

 

20.00 

 

 

 

NUOMOS SĄLYGOS: 

 

ĮRANGOS NUOMOS LAIKOTARPIS  

  

Nuomos laikas yra skaičiuojamas minimaliais nuomos laikotarpiais.Tai reiškia, kad Nuomotojas nuomoja įranga ne 

trumpesniam, nei nurodyta, terminui. Visi minimalūs nuomos terminai pateikti šalia nuomojamos įrangos. Nuomos termino 

pradžia laikoma ta diena, kai yra pasirašoma nuomos sutartis ir įranga yra perduodama Nuomininkui. Paskutine nuomos diena 

yra laikoma ta diena, kai Nuomininkas grąžina nuomojamą įrangą į nuomos vietą. Jei įranga grąžinama į nuomos vietą iki 12 

valandos, praeita kalendorinė diena yra laikoma paskutine nuomos diena. Apie įrangos grąžinimą ar nuomos pratęsimą 

Nuomininkas privalo informuoti Nuomotoją ne vėliau nei likus 5 dienoms iki minimalaus termino, už kurį sumokėta, pabaigos. 

Nepranešus taikomas 10 EUR papildomas mokestis, Nuomotojo nuostoliams atlyginti. 

  

REIKALINGI DOKUMENTAI IR NUOMOS TVARKA  
  

Fiziniam asmeniui: asmens tapatybės kortelė arba LR piliečio pasas.  
Juridiniam asmeniui: įmonės darbuotojo įgaliojimas, įmonės registracijos pažymėjimo kopija, atsiimančio įrangą asmens 

tapatybę patvirtinantis dokumentas.  
Pirmoji įmoka už nuomojamą įrangą mokama pasirašant sutartį. Nuoma mokama kas 30 dienų (išskyrus tuos gaminius, kurių 

minimalus nuomos terminas - savaitinis).  
Jei prie nuomojamos įrangos yra nurodytas užstatas,  jis  sumokamas sutarties pasirašymo dieną ir grąžinamas nuomojamos 

įrangos grąžinimo dieną, jei nuomojama įranga nėra sugadinta (pagal nuomos sutarties sąlygas). Juridiniam asmeniui užstato 

mokėti nereikia.  
  
ĮRANGOS PAĖMIMAS IR GRĄŽINIMAS  
  

Jei nuomojama įranga naudojamasi mažiau nei savaitę ar mėnesį (priklauso nuo minimalių nuomos terminų, nurodytų prie 

nuomojamų gaminių), nuomos mokestis  skaičiuojamas  kaip už pilną savaitę ar mėnesį. 
Asmenims su Valstybinės ligonių kasos pažyma, deguonies aparatų pristatymas ir atsiėmimas visoje Lietuvoje nemokamas.  
Nuomininkas įsipareigoja nuomojamą įrangą saugoti ir prižiūrėti bei grąžinti tvarkingą ir išvalytą.  

Jei nuomojama įranga grąžinama neišvalyta - taikomas papildomas mokestis - 5 EUR. 
  

AMBULATORINIO GYDYMO DEGUONIMI IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS  
  

Valstybinės ligonių kasos (VLK) 100% kompensuoja ilgalaikį gydymą deguonimi esant tam tikroms sveikatos būklėms, dėl 

kurių išsivysto kvėpavimo nepakankamumas. 
Norėdami gauti VLK kompensavimą gydymui deguonimi nemokamai:  

• Kreipkitės į savo sveikatos priežiūros įstaigą; 
• Gaukite Gydytojų (1 gydytojas privalo būti pulmonologas) konsiliumo išvadą apie būtinybę gydytis deguonimi  
• Pateikite nustatytos formos prašymą  UAB TEIDA 
• Gavęs Jūsų prašymą bei Gydytojų konsiliumo išvadą kreipsimės į  VLK dėl nemokamo gydymo ir pristatysime 

aparatą Jums į namus 
 

TRANSPORTO PASLAUGA 
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Transporto paslauga kainuoja  0,70EUR/km (įeina ir įrangos surinkimas, apmokymas naudotis) ir galima 

nuomojantis lovą, treniruoklį ar keltuvą visoje Lietuvoje (išskyrus Neringą). Įrangos atsiėmimas – 0,70EUR/km. 

Nuomojantis  (lovą, keltuvą ar treniruoklį) Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Druskininkuose ši paslauga 

yra nemokama. 

 

Įranga nuomojama, atsiimama ir gražinama Nuomos punktuose. 

REKVIZITAI: TEIDA UAB , Puodžių g. 4-1, LT-44288 Kaunas  

Banko sąskaita: SWEDBANKAS  Banko kodas 73000 A/S LT977300010002263648 
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