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Elektryczny fotel pionizujący i ułatwiający wstawanie
OLIMPIA
 

Cena: 4 530,00 pln

Opis słownikowy

Producent Antano

Opis produktu
 

Fotel pionizujący OLIMPIA wyposażony jest w dwa siłowniki co umożliwia niezależną i oddzielną regulację podnóżka i oparcia fotela.

 

UWAGA: Zamówienie na ten produkt realizujemy wyłącznie z formą płatności "przedpłata na konto".

 

Zastosowanie:

Elektryczny fotel pionizujący OLIMPIA to nowoczesny wyrób medyczny przeznaczony do poprawiania mobilności, a wraz z nią jakości
życia osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. Fotel umożliwia indywidualną pionizacje użytkownika, spełnia funkcje odciążające,
stabilizujące i relaksacyjne, będąc przedmiotem ortopedycznym o funkcjach rehabilitacyjnych. Chociaż z zewnątrz przypomina zwykły
mebel, nie należy go traktować w kategorii zwykłego fotela. Fotel Pionizujący jest wyrobem medycznym stanowiącym zaawansowaną
technicznie konstrukcję mającą na celu pionizację pacjenta z pozycji leżącej przez siedząca do stojącej. Opisywany fotel posiada funkcję
pionizacji pacjenta, unoszenia kończyn dolnych oraz 4 stopniową regulację pozycji pacjenta: pionowa, siedząca, półleżąca i leżąca.
Łączy w sobie cechy tradycyjnego fotela z wyrobem poprawiającym i ułatwiającym funkcjonowanie pacjentów ze schorzeniem narządu
ruchu. Może być wykorzystywany zarówno w warunkach domowych jak i placówkach służby zdrowia. Posiada zastosowanie u

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
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informacje.
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pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu w przebiegu takich jednostek chorobowych jak:

 - rozległych porażeniach i niedowładach kończyn

- choroba Parkinsona
- stwardnienie rozsiane
- niedowłady poudarowe
- chorobie zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa

 

Wymiary:

wysokość siedziska (cm) - 50
głębokość siedziska (cm) - 54
szerokość siedziska (cm) - 78
wysokość fotela (cm) - 108
wysokość fotela w pozycji do wstawania (cm) - 146
waga produktu (kg) - 136
ilość siłowników - 2

Dostępne kolory: beżowy, czerwony, niebieski

 

Mobilex

 

 

Parametry

Kolor Beżowy (0,00 pln), Czerwony (0,00 pln), Niebieski (0,00 pln)
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