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Informační brožura
Libella Seat Varia

Děkujeme, že jste otevřel(a) tuto brožuru a prosíme o pečlivé prostudování
celého obsahu. Dozvíte se, jak to u nás chodí a jaké jsou časové i finanční
podmínky pořízení sedáku Libella Seat Varia:

1. Jak to u nás chodí?

2. Modelové kalkulace zaměření Libella Seat Varia

3. Ceník všech součás� produktu a služeb Libella Seat Varia

4. Možnos� financování sedáku Libella Seat Varia

5. Informovaný souhlas Libella Seat Varia

Obchodní podmínky pro prodej zboží Libella design s.r.o. vydané ve smyslu
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako „Občanský zákoník“) naleznete na našich webových
stránkách libelladesign.cz
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Jak to u nás chodí? 2

• Co je třeba před prvním zaměřením
Aby zaměření a výroba Vašeho vlastního sedáku byly co nejrychlejší, potřebujeme od Vás
přesné rozměry sedáku – konkrétně šířku a hloubku sedací plochy vozíku a šířku a hloubku
vlastního sedu. Jak na to? Zde je pár �pů:
1. Pro zaměření použijte, prosím, pevnou míru – svinovací ku�lský metr je ideální.

Z vozíku vyndejte stávající sedák.
2. Šířku sedací plochy vozíku měřte zhruba v polovině sedačky vždy od područky k područce

nebo od blatníku k blatníku.
3. Hloubku sedací plochy vozíku změřte od zádové opěrky k přednímu okraji tex�lu sedačky.
4. Šířku vlastního sedu měřte od nejširší čás� levého boku k nejširší čás� pravého boku.
Stehna směřují rovně dopředu na šířku kyčlí. Metr veďte napříč stehnům co nejblíže k břichu.
5. Hloubku vlastního sedu měřte od zadního konce hýždí dopředu ke kolenní jamce, stehna
směřují rovně dopředu na šířku kyčlí. Metr veďte středem zadní čás� stehna.
6. Získané rozměry si připravte a sdělte v telefonátu naší ergoterapeutce.

* Šířka sedáku Libella Seat Varia je od 36 cm do 48 cm (škála po 2 cm),
hloubka od 38 cm do 50 cm ( škála po 2 cm).

Poté, co e-mailem potvrdíte seznámení s obsahem této brožury, bude Vás telefonicky kontaktovat
naše ergoterapeutka. Společně rezervujete termín prvního zaměření a proberete informace k Vaší
diagnóze, abychom mohli dopředu připravit příslušné materiálové komponenty pro Váš sedák Libella
Seat Varia.

• Vstupní diagnos�ka sedu, zaměření sedáku a 1. testování
Dvouhodinové vstupní vyšetření postury sedu naší ergoterapeutkou a diagnos�ka sedu, měření
tlaku pomocí pressure mappingu na Vašem současném sedáku, sestavení testovací verze
Libella Seat Varia na míru, kontrola pressure mappingu.
Zdarma Vám umožníme během 1—2 týdnů vyzkoušet si sedák během všech každodenních
situací v domácím prostředí. Důležité je sedák skutečně testovat. Během testování jste
bezplatně v kontaktu s ergoterapeutkou pro případné konzultace změn.

* Pokud vše probíhá v pořádku a objednáte po testování sedák ve standardním provedení,
zapla�te cenu A1 (str. 3 Modelové kalkulace).

• Kontrolní diagnos�ka sedu a další testování sedáku
V případě potřeby úprav nastavení nebo výroby individuálních dílů Vás pozveme
na kontrolní diagnos�ku sedu, kdy ergoterapeutka sedák přenastaví dle Vašich připomínek
a poznatků z testování a přeměří tlak pomocí pressure mappingu. Odjíždíte s nově nastaveným
sedákem na další 1—2týdenní testování.
Tato služba je již zpoplatněna 2 500 Kč/2 hod nebo 1 250 Kč/1 hod a hradíte ji i v případě,
že sedák nakonec neobjednáte.

* Pokud objednáte po druhém testování sedák ve standardním provedení, zapla�te cenu A2
(str. 3 Modelové kalkulace).

* Pokud na základě vyšetření a měření pomocí pressure mappingu není možné Váš sedák sestavit
kombinací standardních dílů ve standardním provedení, upravíme je individuálně pro Vás. Bude
tedy případně nutné počítat příplatek/ky. Výše příplatku se liší podle počtu a druhu speciálních
dílů sedáku. Příklad kalkulace atypického sedáku s individuálními díly najdete na str. 5 - Modelové
kalkulace C.

• Objednávka a vrácení testovacího sedáku
Otestovaný sedák nám můžete vrá�t osobně nebo zaslat poštou.
Na základě podpisu objednávky a složení kauce nebo předložení schváleného poukazu
a uhrazení doplatku Vám sedák vyrobíme během 2—3 týdnů.

• Předání zakoupeného sedáku
Vyrobený a zaplacený sedák Vám můžeme předat osobně v našem showroomu v Praze nebo
zaslat poštou na Vaši adresu.

*Zaměření sedáku uVás doma
V případě, že bude zaměření probíhat mimo Prahu, bude k ceně sedáku a případnému kontrolnímu
zaměření či individuální úpravě nutné počítat i službu diagnos�cký výjezd ergoterapeutky ve výši
2 000 Kč a poplatek za ujeté kilometry, který činí aktuálně 8 Kč/1 km. Jak výjezd ergoterapeutky,
tak poplatek za kilometrovné hradíte i v případě, že si sedák neobjednáte.

* Zaměření sedáku mimo Prahu v jiném zdravotnickém zařízení (skupina klientů)
(aktuálně jezdíme do měst Brno/Plzeň/Ostrava/Hrabyně/Kladruby)
V případě, že bychom jeli mimo Prahu do zdravotnického centra za více klienty (za den je možné
obsloužit max. 3—4 klienty) je cena za diagnos�cký výjezd ergoterapeutky a poplatek za
kilometrovné dělena aktuálním počtem klientů. Jak výjezd ergoterapeutky, tak poplatek za
kilometrovné hradíte i v případě, že si sedák neobjednáte.

Nejekonomičtější variantou je zaměření v pražském Ergolabu bez nutnos� hradit výjezd a ujeté
kilometry s bezplatnou možnos� neobjednat po prvním testování sedák. Pro lepší představu
najdete na dalších stranách konkrétní modelové kalkulace.

hloubka

šířka
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VARIANTY DLE ZAMĚŘENÍ A PRODUKTU CENA

Základní cena Libella Seat Varia ve standardním provedení (1ks) 12 630 Kč

Cena zahrnuje:
— jedno dvouhodinové vstupní vyšetření ergoterapeutem a nastavení
kompletního sedáku.
— 1-2 týdny testování sedáku
— an�dekubitní sedák Libella Seat Varia ve standardním provedení
(karbonová deska, 3D �štěné díly, jeden latex, inserty, povlak)
— návod k použi�
— prací sáček

PříkladA1

PříkladA2

Po vstupním zaměření a nastavení sedáku sedák testujete 1—2 týdny a stále nic nepla�te. Během
testování jste bezplatně v kontaktu s ergoterapeutkou pro případné konzultace změn. Pokud vše
probíhá v pořádku a objednáte po testování sedák ve standardním provedení, zapla�te:

Základní cena za Libella Seat Varia při osobním vyzvednu� 12 630 Kč
ve standardním provedení

včetně poštovného (260 Kč) 12 890 Kč

Pokud je nutné během testování sedák přenastavit, jste pozván/a na kontrolní zaměření diagnos�ky
sedu. Ergoterapeutka upraví nastavení na základě přeměření pomocí presure mappingu. Nový sedák
testujete 1—2 týdny a hradíte kontrolní zaměření i v případě, že sedák nakonec neobjednáte. Pokud
poté objednáte sedák ve standardním provedení, zapla�te:

Kontrolní diagnos�ka sedu a nastavení sedáku 1 hod 1 250 Kč/ 2 hod 2 500 Kč

Zahrnuje 1 až 2 hodiny vyšetření ergoterapeutem, kontrolní pressure mapping,
úpravu sestavy testovacího sedáku.

Celková cena za Libella Seat Varia při osobním vyzvednu� 15 130 Kč
ve standardním provedení včetně
kontrolní diagnos�ky sedu 2 hodiny včetně poštovného )260Kč) 15 390 Kč

P

* Počet zpoplatněných kontrolních zaměření se u každého klienta liší. Někdo jej nepotřebuje,
někdo přijede 1—2x a výjimečně je nutné i více kontrol. Výhodou an�dekubitního sedáku Libella
Seat Varia je možnost pozdější výměny a zakoupení každého jednotlivého dílu bez nutnos�
nákupu celého nového sedáku.

+

3Modelové kalkulace Libella Seat Varia
ve standardním provedení se zaměřením
v pražském Ergolabu

=

=

Uvedené ceny jsou platné do konce roku 2022.
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B

PříkladB1

PříkladB2

Sedák testujete zdarma 1—2 týdny . Během testování jste bezplatně v kontaktu e ergoterapeutkou pro
případné konzultace změn. Pokud vše probíhá v pořádku a objednáte po testování sedák ve atypickém
provedení, zapla�te:

Základní cena za Libella Seat Varia
Karbonová deska typu E se speciálním individuálním výřezem
1 ks speciální individuální 3D �štěný díl

Celková cena za Libella Seat Varia
s atypickou deskou a 1 x 3D díl
Celková cena závisí na počtu a druhu upravených dílů.

Pokud je nutné během testování sedák přenastavit, jste pozván/a na kontrolní zaměření diagnos�ky sedu.
Ergoterapeutka upraví nastavení na základě přeměření pomocí presure mappingu. Nový sedák testujete 1—
2 týdny a hradíte kontrolní zaměření i v případě, že sedák nakonec neobjednáte. Pokud poté objednáte
sedák ve atypickém provedení, zapla�te:

Kontrolní diagnos�ku sedu a nastavení sedáku
Zahrnuje 1 až 2 hodiny vyšetření ergoterapeutem,
kontrolní pressure mapping, úpravu sestavy testovacího sedáku.

Celková cena za Libella Seat Varia
v atypickém provedení desky a 1 x 3D díl
včetně kontrolní diagnos�ky sedu 2 hodiny

Pokud Vám sedák na základě vyšetření a měření pomocí pressure mappingu není možné sestavit kombinací
standardních dílů v různých variantách uvedených v předešlé kalkulaci A, upravíme Vám je na míru.
K základní ceně sedáku 11 700 bude tedy případně nutné počítat příplatek. Jeho výše se liší podle počtu
a druhu speciálních dílů sedáku nebo služeb s úpravou spojených a může nastat u dílů v následující výši:

Příplatek za speciální výrobu individuálních 3D �štěných dílů:
V případě, že pro správné nastavení nebude stačit škála
standardizovaných 3D �štěných dílů, je nutné je nahradit
speciálními individuálními díly.
*Počet speciálních individuálních dílů z 3D �sku v sedáku se může
pohybovat mezi 1—5 ks dle potřeby.
*Atypický díl je nutné vymodelovat v 3D programu přesně
dle požadavků a nově vy�sknout na 3D �skárně.

Speciálně upravený povlak
Tato úprava je vyjímečná, doposud byla pouze u několika klientů.

Speciálně upravená karbonová deska

příplatek za 1 díl 1 400 Kč
příplatek za 2 díly 2 800 Kč
příplatek za 3 díly 4 200 Kč
příplatek za 4 díly 5 600 Kč
příplatek za 5 dílů 7 000 Kč

600 Kč

600 Kč

VARIANTY DLE ZAMĚŘENÍ A PRODUKTU CENA

Základní cena Libella Seat Varia (1ks) viz kalkulace A 12 630 Kč

+

+ 1 hod 1 250 Kč / 2 hod 2 500 Kč

při osobním vyzvednu� 17 130 Kč

s poštovným (260 Kč) 17 390 Kč

12 630 Kč
600 Kč

1 400 Kč

při osobním vyzvednu� 14 630 Kč

s poštovným (260 Kč) 14 890 Kč
=

=

* Počet zpoplatněných kontrolních zaměření se u každého klienta liší. Někdo jej nepotřebuje, někdo přijede
1—2x a výjimečně je nutné i více kontrol. Výhodou an�dekubitního sedáku Libella Seat Varia je možnost
pozdější výměny a zakoupení každého jednotlivého dílu bez nutnos� nákupu celého nového sedáku.

Uvedené ceny jsou platné do konce roku 2022.
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C
PříkladC1

PříkladC2

PříkladC3

Sedák testujete 1—2 týdny a stále nic nepla�te. Během testování jste bezplatně v kontaktu s
ergoterapeutkou pro případné konzultace změn. Pokud vše probíhá v pořádku
a objednáte po testování sedák v atypickém provedení všech dílů, zapla�te:

Základní cena za Libella Seat Varia
5 ks speciálních individuálních 3D �štěných dílů
Karbonová deska se speciálním individuálním výřezem
Speciálně upravený povlak (zvýšený bok, speciální tvar,...)

Celková cena za Libella Seat Varia
v atypickém provedení všech dílů
Celková cena závisí od počtu a druhu upravených dílů.

Pokud je nutné během testování sedák přenastavit, jste pozván/a na kontrolní zaměření diagnos�ky sedu.
Ergoterapeutka upraví nastavení na základě přeměření pomocí presure mappingu. Nový sedák testujete 1—
2 týdny a hradíte kontrolní zaměření i v případě, že sedák nakonec neobjednáte. Pokud poté objednáte
sedák ve atypickém provedení, zapla�te:

1. Kontrolní diagnos�ka sedu a nastavení sedáku
Zahrnuje 1 až 2 hodiny vyšetření ergoterapeutem,
kontrolní pressure mapping, úpravu sestavy testovacího sedáku.

Celková cena za Libella Seat Varia
v atypickém provedení všech dílů včetně
1 kontrolní diagnos�ky sedu 2 hodiny

Pokud na základě vyšetření a měření pomocí pressure mappingu není možné pro Vás sedák sestavit
kombinací standardních dílů v různých variantách uvedených v předešlé kalkulaci A, upravíme Vám je na
míru. K základní ceně sedáku 11 700 bude tedy případně nutné počítat příplatek. Jeho výše se liší podle
počtu a druhu speciálních dílů sedáku nebo služeb s úpravou spojených.

Příplatek za speciální výrobu individuálních dílů dle příkladu níže

VARIANTY DLE ZAMĚŘENÍ A PRODUKTU CENA

Základní cena za Libella Seat Varia (1ks) viz kalkulace A 12 630 Kč

+

+

=

=

Počet zpoplatněných zaměření se liší klient od klienta. Někdo využije 1—2 kontroly a výjimečně je
nutné i více kontrol. Výhodou an�dekubitního sedáku Libella Seat Varia je možnost pozdější výměny
a zakoupení každého jednotlivého dílu bez nutnos� nákupu celého nového sedáku.

2. Kontrolní diagnos�ku sedu a nastavení sedáku 1 hod 1 250 Kč / 2 hod 2 500 Kč
Zahrnuje 1 až 2 hodiny vyšetření ergoterapeutem, kontrolní pressure mapping, úpravu sestavy testovacího
sedáku.

Celková cena za Libella Seat Varia
v atypickém provedení všech dílů včetně
2 kontrolních diagnos�k sedu á 2 hodiny

12 630 Kč
7 000 Kč
600 Kč
600 Kč

při osobním vyzvednu� 20 830 Kč

s poštovným (260 Kč) 21 090 Kč

1 hod 1 250 Kč / 2 hod 2 500 Kč

při osobním vyzvednu� 23 330 Kč

s poštovným (260 Kč) 23 590 Kč

při osobním vyzvednu� 25 830 Kč

s poštovným (260 Kč) 26 090 Kč

+

=

* Počet zpoplatněných kontrolních zaměření se u každého klienta liší. Někdo jej nepotřebuje, někdo
přijede 1—2x a výjimečně je nutné i více kontrol. Výhodou an�dekubitního sedáku Libella Seat Varia
je možnost pozdější výměny a zakoupení každého jednotlivého dílu bez nutnos� nákupu celého
nového sedáku.

Uvedené ceny jsou platné do konce roku 2022.
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PříkladD1
PříkladD2

* Počet zpoplatněných kontrolních zaměření se u každého klienta liší. Někdo jej nepotřebuje,
někdo využije 1—2 kontroly a výjimečně je nutné i více kontrol. Výhodou an�dekubitního sedáku
Libella Seat Varia je možnost zakoupení a výměny jednotlivého dílu bez nutnos� nákupu celého
nového sedáku.

+

6Modelové kalkulace Libella Seat Varia
ve standardním provedení s výjezdem
ergotýmu a zaměřením v Brně

Sedák testujete 1—2 týdny a hradíte první diagnos�cký výjezd i v případě, že sedák nakonec
neobjednáte. Během testování jste bezplatně v kontaktu s ergoterapeutkou pro případné konzultace
změn. Pokud vše probíhá v pořádku a objednáte po testování sedák ve standardním provedení, zapla�te:

Celková cena za Libella Seat Varia
ve standardním provedení včetně 1 diagnos�ckého
výjezdu a poštovného 260 Kč

=
Pokud je nutné během testování sedák přenastavit, přijedeme za Vámi na kontrolní zaměření diagnos�ky sedu.
Ergoterapeutka upraví nastavení na základě přeměření pomocí presure mappingu. Nový sedák testujete 1—2
týdny a hradíte kontrolní zaměření a druhý diagnos�cký výjezd i v případě, že sedák nakonec neobjednáte.
Pokud poté objednáte sedák ve standardním provedení, zapla�te:

1. Kontrolní diagnos�ku sedu a nastavení sedáku
Zahrnuje 1 až 2 hodiny vyšetření ergoterapeutem,
kontrolní pressure mapping, úpravu sestavy testovacího sedáku.

Druhý Diagnos�cký výjezd:
Poplatek za personál - cestovné (ergoterapeut+asistent)
Cena je 800 Kč/1hod a dělí se počtem zaměřovaných klientů v centru.
Op�mální počet klientů na jeden výjezd jsou 3.

Poplatek za Km tam a zpět
Cena činí 1 km/8 Kč. Cena za Km se dělí počtem klientů na výjezdu

Celková cena za Libella Seat Varia ve standardním provedení
včetně 1 kontrolního zaměření 2 hodiny, 2 diagnos�ckých
výjezdů a poštovného 260 Kč.

+
+

=

VARIANTY DLE ZAMĚŘENÍ A PRODUKTU CENA

Základní cena Libella Seat Varia ve standardním provedení (1ks)
Cena zahrnuje:
— jedno dvouhodinové vstupní vyšetření ergoterapeutem a nastavení
kompletního sedáku.
— 1-2 týdny testování sedáku
— an�dekubitní sedák Libella Seat Varia ve standardním provedení
(karbonová deska, 3D �štěné díly, jeden latex, inserty, povlak)
— návod k použi�
— prací sáček

První diagnos�cký výjezd: 432 Km / 5 hod
Poplatek za personál - cestovné (ergoterapeut+asistent)
Cena je 800 Kč/1hod a dělí se počtem zaměřovaných klientů v centru.
Op�mální počet klientů na jeden výjezd jsou 3.

Poplatek za Km tam a zpět
Cena činí 1 km/8 Kč. Cena za Km se dělí počtem klientů na výjezdu.

12 630 Kč

4 000 Kč
2 000 Kč
1 340 Kč

3 456 Kč
1 728 Kč
1 152 Kč

20 346 Kč
16 618 Kč
15 382 Kč

1 hod 1 250 Kč/ 2 hod 2 500 Kč

4 000 Kč
2 000 Kč
1 340 Kč

3 456 Kč
1 728 Kč
1 152 Kč

30 302 Kč
22 846 Kč
20 374 Kč

Uvedené ceny jsou platné do konce roku 2022.
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PříkladE1

První diagnos�cký výjezd: 432 Km/ 5 hod
Poplatek za personál - cestovné (ergoterapeut+asistent)
Cena je 800 Kč/1hod a dělí se počtem zaměřovaných klientů v centru.
Op�mální počet klientů na jeden výjezd jsou 3.

Poplatek za Km tam a zpět
Cena činí 1 km/8 Kč. Cena za Km se dělí počtem klientů na výjezdu

+

7Modelové kalkulace Libella Seat Varia
v běžném atypickém provedení s výjezdem
ergotýmu a zaměřením v Brně

Pokud na základě vyšetření a měření pomocí pressure mappingu není možné pro Vás sedák sestavit kombinací
standardních dílů v různých variantách uvedených v předešlé kalkulaci A, upravíme Vám je na míru. K základní
ceně sedáku 11 700 bude tedy případně nutné počítat příplatek. Jeho výše se liší podle počtu a druhu
speciálních dílů sedáku nebo služeb s úpravou spojených.

Příplatek za speciální výrobu individuálních dílů
1 ks speciálního individuálního 3D �štěného dílu
Karbonová deska se speciálním individuálním výřezem

+

Sedák testujete 1—2 týdny a hradíte první diagnos�cký výjezd i v případě, že sedák nakonec
neobjednáte. Během testování jste bezplatně v kontaktu s ergoterapeutkou pro případné konzultace změn.
Pokud vše probíhá v pořádku a objednáte po testování sedák v atypickém provedení, zapla�te:

Celková cena za Libella Seat Varia v atypickém provedení
včetně 1 ks 3D �štěného dílu, úpravy desky,
1 diagnos�ckého výjezdu a poštovného 260 Kč.
Celková cena závisí od počtu a druhu upravených dílů.

=

* Počet zpoplatněných kontrolních zaměření se u každého klienta liší. Někdo jej nepotřebuje, někdo
využije 1—2 kontroly a výjimečně je nutné i více kontrol. Výhodou an�dekubitního sedáku Libella Seat
Varia je možnost zakoupení a výměny jednotlivého dílu bez nutnos� nákupu celého nového sedáku.

VARIANTY DLE ZAMĚŘENÍ A PRODUKTU CENA

Základní cena za Libella Seat Varia (1ks) viz kalkulace A

PříkladE2 Pokud je nutné během testování sedák přenastavit, přijedeme za Vámi na kontrolní zaměření
diagnos�ky sedu. Ergoterapeutka upraví nastavení na základě přeměření pomocí presure mappingu.
Nový sedák testujete 1—2 týdny a hradíte kontrolní zaměření a druhý diagnos�cký výjezd i v případě,
že sedák nakonec neobjednáte. Pokud poté objednáte sedák ve atypickém provedení, zapla�te:

1. Kontrolní diagnos�ku sedu a nastavení sedáku
Zahrnuje 1-2 hodiny vyšetření ergoterapeutem, kontrolní pressure
mapping, úpravu sestavy testovacího sedáku.

2. Druhý diagnos�cký výjezd:
Poplatek za personál - cestovné (ergoterapeut+asistent)
Cena je 800 Kč/1hod a dělí se počtem zaměřovaných klientů v centru.
Op�mální počet klientů na jeden výjezd jsou 3.

Poplatek za Km tam a zpět
Cena činí 1 km/8 Kč. Cena za Km se dělí počtem klientů na výjezdu

Celková cena za Libella Seat Varia v atypickém provedení
včetně 1 ks 3D �štěného dílu, úpravy desky, kontrolního
zaměření (2 hodiny), 2 diagnos�ckých výjezdů
a poštovného 260 Kč.
Celková cena závisí na počtu a druhu upravených dílů.

+

=

1 hod 1 250 Kč / 2 hod 2 500 Kč

4 000 Kč
2 000 Kč
1 340 Kč

3 456 Kč
1 728 Kč
1 152 Kč

32 302 Kč
24 846 Kč
22 374 Kč

12 630 Kč

1 400 Kč
600 Kč

4 000 Kč
2 000 Kč
1 340 Kč

3 456 Kč
1 728 Kč
1 152 Kč

22 346 Kč
18 618 Kč
17 382 Kč

Uvedené ceny jsou platné do konce roku 2022.
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8Modelové kalkulace Libella Seat Varia
v atypickém provedení všech dílů s výjezdem
ergotýmu a zaměřením v Brně

Pokud na základě vyšetření a měření pomocí pressure mappingu není možné pro Vás sedák sestavit
kombinací standardních dílů v různých variantách uvedených v předešlé kalkulaci A, upravíme Vám je na
míru. K základní ceně sedáku 11 700 bude tedy případně nutné počítat příplatek, jeho výše se liší podle
počtu a druhu speciálních dílů sedáku nebo služeb s úpravou spojených.

Příplatek za speciální úpravu individuálních dílů
Základní cena za Libella Seat Varia
5 ks speciálních individuálních 3D �štěných dílů
Karbonová deska se speciálním individuálním výřezem
Speciálně upravený povlak (zvýšený bok, speciální tvar,...)

+

VARIANTY DLE ZAMĚŘENÍ A PRODUKTU CENA

Základní cena za Libella Seat Varia (1ks) viz kalkulace A

PříkladF2 Pokud je nutné během testování sedák přenastavit, přijedeme za Vámi na kontrolní zaměření diagnos�ky
sedu. Ergoterapeutka upraví nastavení na základě přeměření pomocí presure mappingu. Nový sedák
testujete 1—2 týdny a hradíte kontrolní zaměření a druhý diagnos�cký výjezd i v případě, že sedák
nakonec neobjednáte. Pokud poté objednáte sedák ve atypickém provedení, zapla�te:

1. Kontrolní diagnos�ku sedu a nastavení sedáku
Zahrnuje 1 až 2 hodiny vyšetření ergoterapeutem, kontrolní pressure
mapping, úpravu sestavy testovacího sedáku.

2. Druhý diagnos�cký výjezd:
Poplatek za personál - cestovné (ergoterapeut+asistent)
Cena je 800 Kč/1hod a dělí se počtem zaměřovaných klientů v centru.
Op�mální počet klientů na jeden výjezd jsou 3.

Poplatek za Km tam a zpět
Cena činí 1 km/8 Kč. Cena za Km se dělí počtem klientů na výjezdu

Celková cena za Libella Seat Varia v atypickém provedení
všech dílů včetně 1 kontrolního zaměření 2 hodiny a 2
diagnos�ckých výjezdů včetně poštovného 260 Kč
Celková cena závisí od počtu a druhu upravených dílů a počtu klientů na
jednom výjezdu.

+

+

PříkladF1 Sedák testujete 1—2 týdny a hradíte diagnos�cký výjezd i v případě, že sedák nakonec neobjednáte.
Během testování jste bezplatně v kontaktu s ergoterapeutkou pro případné konzultace změn. Pokud vše
probíhá v pořádku a objednáte po testování sedák v atypickém provedení, zapla�te:

Celková cena za Libella Seat Varia v atypickém provedení
všech dílů včetně 1 diagnos�ckého výjezdu
a poštovného 260 Kč
Celková cena závisí od počtu a druhu upravených dílů
a počtu klientů na jednom výjezdu.

=

=

První diagnos�cký výjezd: 432 Km / 5 hod
Poplatek za personál - cestovné (ergoterapeut+asistent)
Cena je 800 Kč/1hod a dělí se počtem zaměřovaných klientů v centru.
Op�mální počet klientů na jeden výjezd jsou 3.

Poplatek za Km tam a zpět
Cena činí 1 km/8 Kč. Cena za Km se dělí počtem klientů na výjezdu

+

1 hod 1 250 Kč / 2 hod 2 500 Kč

4 000 Kč
2 000 Kč
1 340 Kč

3 456 Kč
1 728 Kč
1 152 Kč

38 502 Kč
31 046 Kč
28 574 Kč

12 630 Kč

12 630 Kč
7 000 Kč
600 Kč
600 Kč

4 000 Kč
2 000 Kč
1 340 Kč

3 456 Kč
1 728 Kč
1 152 Kč

28 546 Kč
24 818 Kč
23 582 Kč

* Počet zpoplatněných kontrolních zaměření se u každého klienta liší. Někdo jej nepotřebuje, někdo
využije 1—2 kontroly a výjimečně je nutné i více kontrol. Výhodou an�dekubitního sedáku Libella Seat
Varia je možnost zakoupení a výměny jednotlivého dílu bez nutnos� nákupu celého nového sedáku.

Uvedené ceny jsou platné do konce roku 2022.
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Ceník je platný do konce roku ����.

PRODUKT/SLUŽBA JEDNOTKA CENA

Libella Seat Varia 1 ks 12 630 Kč
Cena zahrnuje i vstupní vyšetření a nastavení kompletního sedáku
Libella Seat Varia, návod k použi� a prací sáček.

Kontrolní diagnos�ka sedu a nastavení sedáku 1 hod 1 250 Kč
2 hod 2 500 Kč

Zahrnuje vyšetření ergoterapeutem, pressure mapping,
návrh testovacího řešení.

Diagnos�cký výjezd:
poplatek za Km (tam a zpět) 1 km 8 Kč
poplatek za personál - cesta (ergoterapeut+asistent) 1 hod 800 Kč
případný poplatek za ubytování 1 noc dle ceny/noc

Nezahrnuje poplatek za kontrolní diagnos�ku sedu
a nastavení sedáku. Op�mální počet klientů na jeden diagnos�cký výjezd jsou tři.
Cena se mezi klienty dělí.

Náhradní nebo rezervní komponenty Libella Seat Varia
Možnost přikoupení nebo dokoupení při ztrátě nebo poškození
některého z nich.

Povlak 1 ks 2 450 Kč
Libovolná barevná varianta v provedení ucho/kapsa.

Pevná pla�orma z karbonu 1 ks 2 400 Kč
Vrstva ClimaLatex 2–3 cm 1 ks 1 350 Kč
Vrstva ClimaLatex 4–5 cm 1 ks 1 600 Kč
Inserty Climalatex (srpek, kolečko) 1 ks 60 Kč
Sériově vyráběné 3D �štěné komponenty L 1 ks 800 Kč
Sériově vyráběné 3D �štěné komponenty M 1 ks 510 Kč
Sériově vyráběné 3D �štěné komponenty S 1 ks 250 Kč
3D �štěné inserty (srpek, kolečko) 1 ks 120 Kč
Ergonomická poutka k povlaku (sada = 8 ks) 1 ks 160 Kč
Individuální úprava 3D �štěného komponentu 1 ks 1 400 Kč

Nad rámec ceny za komponent.
Individuální úprava ostatních komponentů 1 ks 600 Kč

Pla�orma, povlak

Prací sáček 1 ks 320 Kč

Kontrola postury vsedě na vozíku 1 hod 850 Kč
— Při výměně nebo přenastavení vozíku či zádové opěrky, při změně zdravotního stavu
s případným následným testováním v rámci všedních denních činnos�.
Zahrnuje vyšetření postury, přístrojové kontrolní měření, případné aktuální nastavení
sedáku Libella a jeho následné testování s odborným dohledem, doporučení úprav,
zhodnocení situace. Nezahrnuje provedení změny (návrh a výrobu individuálních dílů) v LSV.

Libella Seat Mono— tloušťka 5 cm 1 ks 3 300 Kč

Libella Seat Ac�ve— tloušťka 5 cm 1 ks 4 900 Kč
— tloušťka 10 cm 1 ks 6 000 Kč

Libella Ergo Ball 1 ks 290 Kč
3 ks 700 Kč
6 ks 1 100 Kč

Stojánek na knihu 1 ks 290 Kč

Ceník všech součás� a služeb
Libella Seat Varia
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Možnos� financování sedáku a služeb
Aby pro Vás byl proces úhrady Libella Seat Varia co nejjednodušší,
sestavili jsme podrobný přehled možnos�, jak na to.

1. Máte nárok na úhradu od zdravotní pojišťovny?
• Po zaměření sedáku vyplníme všechny dokumenty potřebné k objednávce

a předáme vám výstupní zprávu.
• Požádáte vašeho lékaře o vystavení žádanky o schválení úhrady s odůvodněním a popisem chybějící

citlivos� v oblas� sedu.
• Další postup se u jednotlivých pojišťoven může lišit:

1. V případě VZP vystaví předepisující lékař nejprve žádanku. Pokud ji pojišťovna schválí, pak
vystaví poukaz, na který uvede informace o schválení.

2. U pojištěnců ostatních zdravotních pojišťoven předepisující lékař vystaví žádanku i poukaz
zároveň a v případě schválení žádanky vyplní na poukazu informace o schválení zdravotní
pojišťovna.

• V dalším kroku si poukaz vyzvednete u zdravotní pojišťovny, předepisujícího lékaře nebo vám je
zaslán poštou.

• Poukaz může pojišťovna poslat i nám. V takovém případě vás kontaktujeme a domluvíme detaily
předání sedáku.

• Pak stačí vyzvednout vlastní Libella Seat Varia na adrese výdejny, kterou Vám zašleme.

2. PojišťovnaVám úhradu neuznala nebo na ni nemáte nárok?
Vystavíme Vám fakturu na celkovou částku a po zaplacení předáme kompletní sedák.

3. Potřebujete pomoci s celkovými náklady?
Doporučujeme se obrá�t na některou z uvedených nadací s žádos� o příspěvek na
zdravotní pomůcku.
Podrobný postup a způsob žádos� se u jednotlivých subjektů liší, proto je nutné
možnos� vždy poptat individuálně.

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry
Melantrichova 5 110 00 Praha 1
www.kontobariery.cz

Nadace AGROFERT
Pyšelská 2327/2 149 00 Praha 4
www.nadace-agrofert.cz

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Senovážné nám. 994/2 110 00 Praha 1
www.vdv.cz

Nadační fond SKILS (dříveWEIL-GOTSHAL)
Křížovnické nám. 193/2 110 00 Praha 1 – Staré Město
h�ps://www.skils-nadacni-fond.cz/

Nadace J&T
Malostranské nábřeží 563/3 118 00 Praha 1
www.nadacejt.cz

Nadace AGEL
Na Pankráci 1618/30 140 00 Praha 4
www.nadace.agel.cz

Nadace GCP (Generali Česká pojišťovna)
Na Pankráci 1720/123 140 21 Praha 4
h�ps://www.generaliceska.cz/nadace

Nadační fondAnděl na kolech
Na Louce 6 109 00 Praha 10
www.andelnakolech.cz

Nadační fond Kolowrátek
Kolowratský palác Ovocný trh 6 110 00 Praha 1
www.kolowrat.cz/cs/kolowratek

Nadace dětskýmozek
Riegrova 336/5 250 01 Brandýs nad Labem
www.detskymozek.cz

Nadační fond sounáležitost
Dana Mušková Peckova 13 186 00 Praha 8
www.sounalezitost.cz

Nadace Syner - podporují žadatele z Libereckého kraje
Rumunská 655/9 460 01 Liberec 4
www.nadacesyner.cz

Nadační fond Lasvit - podporují žadatele
z Libereckého kraje
Komunardů 894/32 170 00 Praha 7
www.lasvi�ounda�on.com/

Dobrý skutek, z.s.
Jiráskovo nám. 2 326 00 Plzeň
www.dobryskutek.cz

Nadační fond Pečovatel - klientům osobní asistence
Hewer, Podané ruce, Život 99 Jihlava a Centrum pro
zdrav. pos�žené Pardubického kraje
Pod Strašnickou vinicí 13/191 100 00 Praha 10
www.pecovatel.cz

Nadace Dobrý anděl
Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5
www.dobryandel.cz

Nadace Jedličkova ústavu
Na Topolce 1713/1A, 140 00 Praha 4-Nusle
www.nadaceju.cz

Nadační fond Kateřiny Klasnové a Jaroslava Petrouše
Vybíralova 23, Praha 9, 190 00
h�ps://www.klapeto.eu/

Spolek Člověk člověku – žadatelé z Valašského
Meziříčí a okolí
Zašovská 784, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské
Meziříčí
h�ps://sites.google.com/site/spolekclovekcloveku/

NADACE ZDRAVÍ PROMORAVU – žadatelé
z brněnského regionu
Klatovská 606/3, Brno, 602 00
h�p://www.nadacezdravi.cz/

Společnost DUHA, Nadace pro dě� pos�žené
mozkovou obrnou – žadatelé v dětském věku
s diagnózou DMO
Kpt. Jaroše 324,
541 01 Trutnov
h�p://www.duhatu.cz/index.html

10
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Informovaný souhlas

podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017
o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení
(ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS a podle Zákona č. 90/2021
Sb., kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,
ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel:
Libella design s.r.o.
Osoba, provádějící seznámení:

Klient:
Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Jméno a příjmení zákonného zástupce/rodiče, je-li třeba:

Předmět souhlasu: An�dekubitní sedák Libella Seat Varia

Společnost Libella design s.r.o, výrobce an�dekubitního sedáku Libella Seat Varia,
informuje Klienta o skutečnos�, že tento an�dekubitní sedák je ke dni podpisu
tohoto Informovaného souhlasu zařazen v katalogu Zdravotních prostředků
(v souladu s § 35 odst. 1 zákona o diagnos�ckých zdravotnických prostředcích in
vitro, nebo v souladu s § 35 odst. 1 zákona č. 268/2014 Sb., ve spojení s § 74 odst.
5 zákona o zdravotnických prostředcích ), pod kódem č. 5014080, evidenčním
číslem zdravotnického prostředku: 01008135, registrační číslo osoby: 068822,
Libella design s.r.o., se sídlem Filmová 174, 76001 Zlín, IČ: 09706259. Klient si je
vědom, že pokud má zákonný nárok na úhradu zdravotního prostředku pojišťovnou,
bude mu pojišťovnou proplacen příspěvek ve výši 7 500 Kč.

Klient dále výslovně prohlašuje, že byl důkladně seznámen s účelem, k němuž je
an�dekubitní sedák Libella Seat Varia určen, a dále se všemi jeho vlastnostmi či
charakteris�kami. Klient dále prohlašuje, že byl taktéž důkladně seznámen se
způsobem ovládání, užívání či jinou manipulací s an�dekubitním sedákem Libella
Seat Varia, stejně tak jako byl upozorněn na možná rizika z (i nevhodné) manipulace
s an�dekubitním sedákem Libella Seat Varia souvisejícími (možnost vzniku otlaku,
možnost zhoršení zdravotního stavu či zhoršení již existujícího dekubitu). Klient bere
na vědomí, že za klientem činěné úpravy an�dekubitního sedáku Libella Seat Varia,
které byly provedeny bez příslušné konzultace s ergoterapeutem Poskytovatele
a kontrolního měření provedeného ergoterapeutem Poskytovatele, a jimi jakýmikoliv
souvisejícími následky Poskytovatel nenese odpovědnost.
Poskytovatel, jako správce, se zavazuje, že osobní údaje, které mu budou na základě
příslušných smluv poskytnuty, chránit a zpracovávat v souladu s právními předpisy,
zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislos� se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Při zpracování osobních údajů Poskytovatel postupuje dle základních zásad, které
jsou volně k dispozici na jeho webových stránkách:
h�ps://www.libelladesign.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju
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Souhlas s pořízením a použi�m fotografií Klienta:

Klient �mto výslovně souhlasí, aby si Poskytovatel pořizoval fotografie jeho osoby.
Dále Klient výslovně souhlasí s níže uvedeným uži�m takto pořizovaných fotografií,
a to až už v podobě hmotné či digitalizované, a to:
— pro účel vedení zdravotnické dokumentace související s an�dekubitním sedákem
Libella Seat Varia;
— pro účel edukace osob s tělesným pos�žením a studentů oborů fyzioterapie či
ergoterapie;
— pro účel jejich uži� coby podkladů pro pořádání webinářů pro osoby s tělesným
pos�žením a studenty oborů fyzioterapie či ergoterapie; a konečně
— pro účel jejich uži� ve studijních materiálech, a to jak v podobě �štěné,
tak elektronické, zejména pak ve výukových prezentacích či knihách.

Klient dále souhlasí s �m, že fotografie může být změněna, použita jako součást díla
souborného nebo může být použita pouze její část.
Klient výslovně souhlasí s použi�m fotografií společně s jeho osobními údaji
v rozsahu jména a příjmení.
Klient bere na vědomí, že tyto osobní údaje budou Poskytovatelem, jako správcem
zpracovávány pouze pro výše uvedené účely.
Klient dále bere na vědomí, že má právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním
osobních údajů odvolat bez uvedení důvodu, požadovat po Poskytovateli informace
o rozsahu údajů Poskytovatelem zpracovávaných, vyžádat si přístup k těmto údajům
a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, a dále má právo požádat o výmaz těchto
osobních údajů. Dále bere na vědomí, že je oprávněn vznést námitku pro�
zpracování osobních údajů. Při zpracování bude Poskytovatel dodržovat veškeré
přijaté bezpečnos� zásady ochrany pro zpracování osobních údajů, které jsou
dostupné na shora uvedené webové stránce. Za účelem uplatnění svých práv může
Klient kontaktovat Poskytovatele emailem info@libelladesign.cz.
Klient prohlašuje, že byl poučen o tom, že poskytnu� souhlasu je dobrovolné
a že byl dostatečně seznámen se svými právy týkající se zpracování osobních údajů.

V dne V dne

podpis za Libella design s.r.o. podpis za Klienta
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