Informacje o produkcie
Utworzono 06-12-2019

SŁONIK - Fotelik Rehabilitacyjny Stabilizujący
Cena :
1.500,00 zł
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Nr katalogowy : słonik
Producent : Akces-Med
Dostępność : Na zamówienie
Stan magazynowy : poniżej średniego
Średnia ocena :

SŁONIK - Fotelik Rehabilitacyjny

Fotelik rehabilitacyjny Słonik służy do wstępnej pionizacji dzieci w pozycji siedzącej. Prosty w budowie i obsłudze a zarazem bardzo funkcjonalny, kolorowy. Wykonany z drzewa,
przyjazny dziecku jak i środowisku. Mimo swojej prostoty w budowie doskonale spełnia swoją funkcję jako fotelik rehabilitacyjny.
Urządzenie można stosować w następujących jednostkach chorobowych:
●

mózgowe porażenie dziecięce

●

paraparezy

●

paraplegie

●

tetraplegie

●

tetraparezy

●

choroby zwyrodnieniowe ośrodkowego układu nerwowego

●

urazy wielonarządowe

Tabela rozmiarowa
Fotelik Słonik oferujemy Państwu w 3 rozmiarach (rozmiar 3 wykonywany jest na indywidualne zamówienie).
Prosimy o zapoznanie się z indywidualną kartą pomiarową, która pomoże dobrać sprzęt spełniający Państwa
oczekiwania.
W chwili obecnej Słonik dostępny wyłącznie w rozmiarze 2

A. Szerokość bioder w cm

2

15-27

22-33

15-27

22-33

J. Długość tułowia (od krętaża większego do czubka głowy) w cm

42-62

48-69

I. Długośc podudzia

17-34

23-44

L. Odległość od pleców do łydki w cm

13-31

18-38

G. Waga użytkownika (max)

30kg

45kg

at

C. Szerokość klatki piersiowej w cm

1

3

indywidualne
zamówienie

w

Wyposażenie Standardowe
- Stelaż z kołami jezdnymi wyposażonymi
w hamulce
- Poduszka siedziska
- Poduszka oparcia pleców
- Peloty boczne podtrzymujące klatkę piersiową
- Peloty boczne podtrzymujące biodra
- Kamizelka
- Klin międzyudowy
- podnóżek z paskami stabilizującymi stopy
Wyposażenie ponadstandardowe:
- Stolik
- Zagłówek
- Pas podtrzymujący głowę

Obowiązujący kod NFZ na fotelik dla dzieci do siedzenia
Kod środka Przeznaczenie:

9195.01

Porażenia mózgowe oraz
inne schorzenia
uniemożliwiające
poruszanie się

Odpłatność:

Okres
Lekarze
używalności: upoważnieni:

Bezpłatnie
Ortopeda, neurolog, lekarz
do wysokości Raz na 2 lata
rehabilitacji medycznej
limitu

Istnieje możliwość dofinansowania z PCPR w wysokości 150% limitu NFZ

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Limit NFZ:

700 zł

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)

