
Černokostelecká 154/27a, 251 01 Říčany – Radošovice
Tel: 323 602 955, 323 605 955

kontaktní e-mail: kudlackova@ubileholva.cz

Máte doma malé miminko? Potřebujete odsávačku mateřského  
mléka v začátcích kojení či sterilizátor na dětské lahvičky?  

Chcete každodenně sledovat váhový přírůstek Vašeho miminka?  
Jedete na dovolenou a potřebujete elektronickou chůvičku  

či elektrickou ohřívačku dětského jídla?
 

Jsme tu pro Vás.
rádi Vám tyto Věci půJčíme, poradíme či obJednáme!

PŮJČOVNA
kOJeNeckých POtŘeb

A 
zdrAVOtNích POmŮcek 

Otevírací doba:
Pondělí – pátek 7:30 – 18:00 hod.
Sobota 7:30 – 12:00 hod.
Je možná telefonická rezervace či konzultace.

www.ubileholva.cz

Chůvička TopCom BaByTalker 2500
Chůvička vám zajistí, že uslyšíte dítě  
a ono uslyší vás. Má obousměrný pře-
nos zvuku.
Dosah ve volném prostoru je 150 m. 
Umožňuje také kontrolovat poko-
jovou teplotu. Možnost nočního 
osvětlení a spuštění uklidňující  
ukolébavky. 
Vratná záloha 1.800 Kč

UlTrazvUkový inhaláTor  
Bm 4200 Bodyform
Malý, přenosný ultrazvukový inhalátor BM4200 je velice jed-
noduchý na ovládání. Inhalátor je vhodný pro podpůrnou léčbu 
plicních onemocnění, tracheitidy, astmatu, bronchitidy, alergií.
Vratná záloha 2.000 Kč

UlTrazvUkový zvlhčovač TopCom 
s vesTavěným ionizáTorem
Tichý pomocník, pro zvlhčení suchých pokojů.  
Objem je na 6 litrů vody a při dochůzení vás upozor-
ní. Velmi tichý chod, snadné ovládání poklesu hladiny 
H2O.  Nastavitelné řízení vlhkosti, řízeno časovačem,  
automatické vypnutí.
Vratná záloha 2.500 Kč

BiosTimUl Bs 303 – svěTlo,  
kTeré UzdravUje
Léčebné polarizované diodové světlo Biostimulu má 
schopnost cíleného průniku do hlubších struktur tkání. 
Analgetický, protizánětlivý a biostimulační účinek je 
vhodný pro dermatologické, ortopedické, revmatologic-
ké, neurologické, ORL, chirurgické, dětské i rehabilitačně-sportovní indikace.
Jednoduché bezkontaktní použití, snadná obsluha. 
Vratná záloha 10.000 Kč

Chůvička TopCom BaByviewer 2500
Pro větší pocit bezpečí máme pro 
vás elektronickou dětskou VIDEO 
chůvičku kvalitní barevný displej, 
digitální komunikace, min. rušení, 
noční vidění, aktivace zvukem, 3 
ukolébavky, vizuální kontrola LED 
diodami.
Vratná záloha 3.800 Kč

půjčení: týden – 200 Kč
       2 týdny – 300 Kč
          3 a více týdnů – 130 Kč / týden

půjčení: týden – 200 Kč
 2 týdny – 300 Kč 
     3 a více týdnů – 130 Kč

půjčení: týden – 280 Kč
    2 týdny – 460 Kč
          3 a více týdnů – 200 Kč / týden

půjčení: 1 měsíc – 1.100 Kč 
  2 měsíce – 1.900 Kč 
      3 a více měsíců – 800 Kč/měsíc

půjčení: týden – 300 Kč
 2 týdny – 500 Kč
       3 a více týdnů – 200 Kč / týden

zdrAVOtNí POmŮcky:



kOJeNecké POtŘeby: 

kojeneCká váha  
TopCom BaBy sCale 2010
Váží s velmi velkou přesností. Její 
nosnost je 20 kg, po přetížení 
se automaticky vypne. Rozli-
šení po 5g. Napájení je na 4 
x AA baterie. Přidaný metr na 
změření dítěte.
Vratná záloha 1.200 Kč

odsávačka maTeřského mléka avenT  
(elekTriCká)
Pro dokonalé pohodlí můžete kdykoliv 
měnit tlačítkem rytmus odsávání, popřípa-
dě přejít na ruční odsávání. Zapamatuje 
si rytmus odsávání.
Stejně jako manuální odsávačka nabízí:
Patentovanou masážní vložku, která přirozeně 
napodobuje sání miminka.
Silikonovou membránu, která zajišťuje 100% 
spolehlivé vakuum a pohodlné odsávání.
Vratná záloha 3.000 Kč

odsávačka maTeřského mléka  
avenT rUční
Mateřské mléko je odsáváno přímo do VIA 
pohárků, které je možno uskladnit v lednici 
nebo v mrazáku. Odsávačka je flexibilní  
a přenosná – snadné sestavení.
Odsávání umožňuje poskytnout mateřské mlé-
ko, i když matka nemůže být přítomna. Mírný 
podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje 
vytvoření plynulého toku mléka.
Vratná záloha 1.500 Kč

sTerilizáTor elekTriCký avenT express
Je dokonale vhodný pro použití doma 
 i na cestách. Pokud není otevřeno víko, 
obsah zůstane sterilní po dobu 24 
hodin. Tento sterilizátor přináší výho-
dy parní sterilizace s využitím mikro-
vlnné trouby. Stačí přidat 200 ml vody  
a teplo mikrovlnné trouby vysterilizuje 
lahvičky ve dvou minutách.
Vratná záloha 3.000 Kč

ohřívač děTské sTravy avenT
Ohřívá rychle, bezpečně a rovnoměrně mléko 
či dětskou stravu.
Strava může být zmrazená, chlazená nebo 
pokojové teploty. Přesné nastavení
doby ohřevu podle obsahu a množství. 
Univerzální provedení je vhodné pro
všechny lahve AVENT, pohárky VIA a skle-
ničky či plechovky s dětskou stravou.
Vratná záloha 1.200 Kč

sTerilizáTor do mikrovlnné TroUBy 
avenT 
Je efektivní v ničení bakterií během 
několika minut. Pojme až 6 lahví, 
ale i přesto je lehký, aby se s ním dalo 
cestovat. Součástí jsou rychle chlad-
noucí bezpečná držadla.
Vratná záloha 1.000 Kč

půjčení: týden – 150 Kč
 2 týdny – 200 Kč
 3 a více týdnů – 100 Kč / týden

půjčení: týden – 280 Kč
 2 týdny – 460 Kč
 3 a více týdnů – 200 Kč / týden

půjčení: týden – 200 Kč
      2 týdny – 300 Kč
   3 a více týdnů – 130 Kč / týden půjčení: týden – 280 Kč 

 2 týdny – 460 Kč
        3 a více týdnů – 200 Kč / týden

půjčení: týden – 150 Kč
           2 týdny – 200 Kč
           3 a více týdnů – 100 Kč / týden

půjčení: týden – 150 Kč
  2 týdny – 200 Kč
  3 a více týdnů – 100 Kč / týden


