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Wózek geriatryczny ALESIA
 

Cena: 4 794,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

 

Zamówienie realizowane jest wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

 

Bardzo wygodny wózek geriatryczny. Regulowany kąt oparcie , siedziska oraz części łydkowej pozwala na ułożenie pacjenta w
najbardziej komfortowej dla niego pozycji.

 

Właściwości:

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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Wózek wyposażony w cztery skrętne kółka ułatwia prowadzenie oraz obracanie wokół własnej osi.
Dwa koła tylne kierunkowe.
Podłokietniki regulowane na wysokość obniżają się poniżej poziomu siedziska co ułatwia przesiadanie się z łóżka na wózek i
odwrotnie.
Płyta podnóżka chowana pod ramę wózka.
Hamulec centralny.
Wzmocnione oparcie daje się regulować przez osobę trzecią jak również przez samego pacjenta siedzącego.
Wiele opcji dodatkowych

 

Wózek na zdjęciu wyposażony jest w opcje dodatkowe: zagłówek, peloty boczne, podnóżek.

Opcje dodatkowe możliwe do zakupienia wymienione są w tutaj. 

W celu zakupu opcji dodatkowych prosimy o uprzedni kontakt. 

 

Dane techniczne:

Szerokość siedziska: 54 cm

Szerokość całkowita: 70 cm

Wysokość siedziska od ziemi: 53 cm

Wysokość całkowita: 133 cm

Wysokość oparcia: 80 cm

Wysokość podłokietnika: 0-27 cm

Regulacja kąta siedziska: 12°

Regulacja kąta oparcia: 30°

Głębokość siedzenia: 48 cm

Dł. całkowita z odchylonym oparciem i podparciem pod łydki: 133 cm

Dł. całkowita z nieodchylonym oparciem i podparciem pod łydki: 80 cm

Waga wózka: 33 kg

Max. waga użytkownika: 140 kg
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