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Wózek stabilizujący głowę i plecy CORILLE
 

Cena: 3 538,00 pln

Opis słownikowy

Producent VERMEIREN

Opis produktu
 

Zamówienie realizowane jest wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto.

coquille/corille - bardzo wygodne wózki wyposażone w komfortową tapicerkę wykonaną z DARTEXu, typu soft. Wózek wyposażony w
czteropunktowe pasy stabilizacyjne oraz zagłówek. Wszystkich regulacji dokonuje się w sposób płynny za pomocą siłowników
hydraulicznych. Wózki przeznaczone dla osób leżących wymagających długoterminowej opieki, niestabilnych. Bardzo funkcjonale jako
wyposażenie domów opieki i w mieszkaniach prywatnych. Osoby leżące nie zawsze kwalifikują się na szeroko rozumiany wózek
inwalidzki, który po prostu ze względów funkcjonalnych dla takich osób nie stanowi żadnego komfortu ani bezpieczeństwa. Dla takich
osób potrzebny jest sprzęt, który skutecznie spełni swoją rolę przede wszystkim z punktu zmiany pozycji oraz stabilizacji postawy.

Najwyższa jakość jest wyznacznikiem stosowanych technologii do produkcji i montażu, potwierdzona przez certyfikowane Instytuty w
większooeci krajach Europejskich.

Pomiędzy coquillem i corillem jest różnica w konstrukcji podwozia. Coqille jest w wyposażony w pięć małych kółek , cztery jezdne i piąte
pośrodku tzw. kierunkowe. Taka konstrukcja ułatwia znacznie rowadzenie wózka w pomieszczeniach zamkniętych, wózek praktycznie
obraca się w miejscu. Corille jest na podwoziu z czterema kołami, dwa przednie na widełkach o rozmiarze 6' oraz dwa tylne większe w
rozmiarze 12', taki zestaw gwarantuje lepsze prowadzenie na zewnątrz np.: w parkach , ogrodach itp.
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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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