Informacje o produkcie
Utworzono 12-07-2020

SMART - Pionizator Statyczny
Cena :
2.500,00 zł
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Nr katalogowy : smart
Producent : Akces-Med
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :

SMART - Pionizator Statyczny

Pionizator statyczny SMART służy do biernej pionizacji pacjenta. Prosty w obsłudze, lekki a zarazem stabilny. Posiada wszelkie regulacje aby zabezpieczyć pacjenta podczas pionizacji.
Stosowany jest przy pionizacji pacjentów z porażeniem i niedowładem dwu i czterokończynowym. Pionizator mobilny dzięki zamontowaniu czterech kółek skrętnych, które
umożliwiaja przewiezienie pacjenta z sali chorych lub pokoju chorego na korytarz do innego pomieszczenia lub na zewnątrz w pozycji stojącej.
Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:
●

porażenie kończyn dolnych

●

porażenie czterokończynowe

●

stwardnienie rozsiane

●

zaawansowane choroby demielinizacyjne

●

czwarty okres choroby reumatycznej

●

dziecięce porażenie mózgowe

●

przepukliny oponowo rdzeniowe

●

złamania kręgosłupa z porażeniami

●

stany po urazach kręgosłupa - odcinka lędźwiowego, piersiowego, szyjnego

Tabela rozmiarowa
Wyrób oferujemy Państwu w 2 rozmiarach. W chwili obecnej Smart dostępny wyłącznie w rozmiarze 3
2

3

33

40

80-99

96-121

C. Szerokość klatki piersiowej w cm

32

38

D. Obwód klatki piersiowej w cm

80-99

96-121

E. Wysokość do osi stawu biodrowego w cm

76-100

80-134

F. Wysokość do poziomu mostka w cm

93-128

105-164

G. Waga użytkownika (maksymalna)

55kg

95kg

w

B. Obwód bioder w cm

at

A. Szerokość bioder w cm (maksymalna)

Wyposażenie Standardowe

Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi w hamulce

Obejma biodrowa z pasem biodrowym

Obejma piersiowa z pasem piersiowym

Stabilizator kolan z pelotami

Stabilizator stóp

Pochwyt na ręce

Obowiązujący kod NFZ na indywidualny przedmiot pionizujący
Kod środka Przeznaczenie:
9195.03

Rozległe porażenia i niedowłady
kończyn oraz tułowia

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Odpłatność:

Okres
Lekarze
używalności: upoważnieni:

Bezpłatnie
Ortopeda, neurolog, lekarz
do wysokości Raz na 4 lata
rehabilitacji medycznej
limitu

Limit NFZ:
3000 zł

Istnieje możliwość dofinansowania z PCPR w wysokości 150% limitu NFZ

Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu
3. Instrukcja obsługi
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Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)

