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Czwórnóg-laska wersja dla dorosłych
 

Cena: 117,00 pln

Opis słownikowy

Producent Warsztat Julia Okrutna

Opis produktu
 

Laska inwalidzka metalowa typu czwórnóg.

Przeznaczenie:

Dla osób, które potrzebują stabilnego wsparcia podczas nauki chodzenia, po urazach kończyn dolnych, do utrzymania równowagi i
przenoszenia ciężaru ciała w schorzeniach urazowo - ortopedycznych. Także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi
podczas chodzenia. Konstrukcja z czterema punkami podparcia zapewnia znacznie większą stabilność niż zwykłe laski.

Budowa i użytkowanie:

Podstawę laski stanowi konstrukcja stalowa, spawana, pokryta ochronną powłoką chromową, wyposażona w cztery nogi z nasadkami
gumowymi. Część górną laski stanowi rurka aluminiowa, polerowana z uchwytem plastikowym, wsuwana teleskopowo w część dolną,
zaopatrzona w 9 otworów rozmieszczonych co 2,5cm. Otwory te umożliwiają regulację wysokości laski w zakresie od 71 do 91 cm ze
skokiem co 2,5cm. Do zabezpieczenia żądanego ustawienia wysokości służy plastikowy klips.

Maksymalna waga użytkownika: 100 kg
Wymiar podstawy: 22x34cm głębokość 22cm

Gwarancja: 12 m-cy

Parametry standardowe:
- rama podstawy stalowa, rurka wew. aluminiowa
- rękojeść z PP
- wysokość: 72cm - 90cm
- długość x szerokość podstawy: 35cm x 39cm

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- maks obciążenie: 100kg
- waga netto: 1,1kg
- nasadka gumowa: ∅ 18
- Tolerancja wymiarów: ± 1cm / ± 0,2kg
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