Informacje o produkcie
Utworzono 14-07-2020

BETA - Fotelik Stabilizujący Dla Dzieci (rozm. 2,3)
Cena :
9.336,45 zł
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Nr katalogowy : Beta (rozm. 2,3)
Producent : Jenx
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :

Fotelik Stabilizujący Dla Dzieci - BETA

BETA - krzesło wykorzystujące najnowsze trendy w rehabilitacji dzieci spastycznych - tj. z możliwością pełnego odwiedzenia kończyn dolnych. Produkowane w dwóch rozmiarach: dla
dzieci w wieku 3-8 lat i 5-10 lat. W wersji podstawowej możliwa jest niezależna regulacja: sandałów, poduszek udowych, podpór biodrowych i podpór piersiowych. Zagłówek odchyla
się w wielu płaszczyznach. Możliwe jest ustawienie oparcia pod kątem +/-15 stopni. W standardzie znajduje się też stolik i pas piersiowy.
Urządzenie umożliwia utrzymanie korekcji uzyskanej dzięki prowadzonej terapii oraz zapobiega powstawaniu przykurczy mięśni i wad postawy. Stosując możliwość zmiany pozycji
ciała - poprawia się pracę wielu narządów oraz zmienia rozkład sił nacisku - dzięki temu możliwa jest profilaktyka przeciwodleżynowa dziecka.

odległość siedziska od podłoża
głębokość siedziska
wysokość oparcia
regulacja kąta siedziska
odchylenie oparcia
rozmiar stolika
szerokość podpory piersiowej
szerokość podpory biodrowej
długość podudzia
wysokość urządzenia
waga urządzenia
maksymalna waga dziecka

BETA 2

BETA 3

BETA 4

35-53,5 cm
40 cm
39-49,5 cm
przód 15°, tył 25°
-15°, +15°
62,6 x 40,5 cm
17-26 cm
15-26 cm
16,5-33,5 cm
87-129 cm
25 kg
31 kg

35-53,5 cm
46,5 cm
43-53,5 cm
przód 15°, tył 25°
-15°, +15°
62,6 x 40,5 cm
17-26 cm
15-26 cm
26-38 cm
88-132 cm
32 kg
32 kg

44-46 cm
32 cm
46-62,5 cm
przód 3°, tył 25°
-15°, +15°
62,6 x 40,5 cm
25-35 cm
24-37,5 cm
25-55 cm
105,5-139 cm
52,5 kg
80 kg
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Cena Fotelka "Beta" rozm 4 - 13.473 zł
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Spis plików do pobrania

1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu

3. Instrukcja obsługi

Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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