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Modelito WP Home - unikalny chodzik do swobodnego
poruszania się
 

Cena: 1 685,00 pln

Opis słownikowy

Producent Herdegen

Opis produktu
 

Modelito WP Home zapewnia unikalne rozwiązanie dla swobodnego poruszania się, poprzez częściowe odciążenie kończyn dolnych.

Służy jako pomoc w łatwym poruszaniu się po domu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, oszczędzając stawy kończyn
dolnych i zapewniając jednocześnie swobodę i samodzielność.

Regulowana wysokość siodełka w zakresie od 67 do 88cm.

Siodełko ma sprężynę gazową [podobną jak w fotelach biurowych] dzięki czemu podnosi się samoczynnie podczas regulacji wysokości
oraz zapewnia amortyzację przy poruszaniu się.

Komfortowa i bezpieczna pozycja, można by rzec siedząco-stojąca.

Użytkownik poruszą się odpychając się nogami, a kiedy potrzeba, można zablokować przednie hamulce i pozostać bezpiecznie w
jednym miejscu.

Przejedzie wszędzie dzięki kompaktowym wymiarom - szerokość wózka 43cm, długość 59cm.

Wysokość uchwytów: 86cm

Bezpieczeństwo poruszania się po domu dzięki czterem gumowym zderzakom/odbojom w rogach – zabezpieczają przed uszkodzeniem
mebli i innych sprzętów domowych w razie najechania.

Waga produktu: 10kg

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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Waga użytkownika: 70 do 130kg
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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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