
 

 

SEZNAM DOPORUČENÉHO OBLEČENÍ A DALŠÍCH POTŘEB – MUŽI  

Oblečení a obuv:

jarní a zimní bunda (kabát) 1 ks + 1 ks  

svetr, mikina 4 ks  

triko s krátkým rukávem/košile 4 ks  

triko s dlouhým rukávem/košile 4 ks 

pokrývka hlavy jarní/letní a zimní 1 ks + 1 

ks 

ponožky 8 párů  

tepláky, domácí kalhoty 4 ks  

nátělník 6 ks  

trenky/slipy 8 ks (při užívání inkonti-

nenčních pomůcek není nutné)  

pyžamo/spací úbor 4 ks  

župan 1 ks (dle zvyklostí)  

boty letní, boty zimní 1 pár  

pevná vnitřní obuv 1 pár (ne pantofle) 

šála 1 ks 

rukavice 1 pár 

 

látkové kapesníky 10 ks  

ručník, osuška 6 ks  

utěrky 3 ks 

povlečení nejlépe s látkovými knoflíky 4x 

prostěradlo 4x 

pratelný polštář a deka (např. z dutého 

vlákna) 

 

Hygienické potřeby: 

kartáček na zuby/zubní protézu 

pasta 

hřeben (dle potřeby) 

kelímek na zubní protézu (dle potřeby) 

voňavka (dle zvyklostí) 

nůžky na nehty 

sprchový gel 

šampon 

tělové mléko 

toaletní papír 

papírové kapesníky v krabici 

vlhčené ubrousky 

holicí strojek s kvalitními výměnnými hlavi-

cemi a pěna nebo gel na holení/frézkový 

elektrický holicí strojek 

 

Dle potřeby: 

nádobí, sklenice, hrníčky 

příbory a lžičky s dřevěnou nebo keramic-

kou rukojetí 

 

Veškeré osobní a ložní prádlo a další textilie je nezbytné dopravit do DPSN nejpozději 3 dny 

před začátkem poskytování služby, vše je pak označeno značícím strojem. Sto kusů prádla 

je označeno zdarma, označení vyššího počtu kusů je zpoplatněno. Prádlo doručené 

v průběhu pobytu klienta, je také nezbytné neprodleně označit, a to prostřednictvím sociální 

pracovnice nebo pracovníků přímé péče – lze ponechat v tašce s lístečkem se jménem klien-

ta a žádostí o označení. 

Je vhodné, aby i veškeré další potřeby a hygienické pomůcky byly označeny příjmením klien-

ta vhodným způsobem (např. popisem lihovým fixem), a to včetně těch, které jsou doručeny 

v průběhu pobytu klienta (např. označení sprchového gelu příjmením klienta lihovým fixem). 
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