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Rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1
 

Cena: 390,00 pln

Opis słownikowy

Producent OPIW

Opis produktu
 

UWAGA - Termin realizacji na ten produkt może wynieść do 7 tygodni.

Rotor do ćwiczeń kończyn górnych RG-1.

Przeznaczenie:

Rotor przeznaczony jest do ćwiczeń oporowych koczyn górnych. Polecany w rehabilitacji ruchowej do ćwiczeń związanych z
powiększaniem zakresu ruchomości i wzmacnianiem siły mięśni kończyn górmych i obręczy barkowych oraz do rehabilitacji sportowej.

Zastosowanie:

Na oddziałach kinezyterapii, ortopedii, reumatologii i neurologii. Wchodzi w skład wyposażenia Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania
Leczniczego typu "UGUL"

Wymiary:

długość – 460 mm
wysokość – 200 mm
szerokość - 300 cm
waga – 3,5 kg 

Wykonanie:

Konstrukcję tworzą korpus oraz mechanizm oporowo - hamujący. Na osi mechanizmu oporowo-hamującego umocowano dwie korby
rowerowe wyposażone w rękojeści.

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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Rotor przystosowany jest do mocowania w kabinie KC-A oraz poza kabiną. Można go mocować także na stole, biurku lub na ścianie.
Powierzchnie konstrukcji nośnej (oprócz pokryw, normalii i elementów zunifikowanych) pokryte są lakierem proszkowo-piecowym.
Pozostałe powierzchnie powłokami niklowo-chromowymi (NiCr) lub cynkowymi (Zn). 
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