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S kompaktními rozměry tohoto elektrického vozíku a
minimální šíří podvozku je elektrický exteriérový vozík Bora®
nesmírně snadno ovladatelný, i v případě jeho velmi úzkého
provedení. Speciálně vytvořená konstrukce ve spojení
s odpružením zajišťuje dokonalý komfort při jízdě na
nerovném povrchu. V případě varianty úzkých kol je vozík o
celkové šíři 59 cm ideální především pro využití v těsném
interiéru. Vzhledem k možnosti výběru četného příslušenství
a několika barevných variant se elektrický vozík Bora
dokonale přizpůsobí požadavkům každého uživatele.

Vozík Bora je plně hrazen zdravotními pojišťovnami
pod kódem 0135201 ve skupině 07
v ceně 113.720,00 Kč.

Příslušenství plně hrazená zdravotními pojišťovnami:
0020719 / 07 opěrka hlavy stavitelná
0135203 / 07 klín abdukční
0062055 / 07 sedačka elektr. poloh. = (el. úhel sedu)
0020711 / 07 opěrka zad mechanicky polohovací
0020712 / 07 opěrka zad elektricky polohovací
0135209 / 07 sedačka anatom. tvarovaná, pevná Flex
0020709 / 07 podnožky mechanicky polohovací
0135204 / 07 podnožka mechanicky polohovací 90°- 0°
0020710 / 07 podnožky elektricky polohovací 80° - 0°
0020708 / 07 stupačky úhlově stavitelné
- nutné s kódem 0020709 (mech. pol. podnožky)
0020707 / 07 podnožka spojená odklopná
0039566 / 07 držák ovladače stranově odklopný
0016344 / 07 pás bezpečnostní dvoubodový

5.689,00 Kč
2.652,00 Kč
20.563,00 Kč
12.424,00 Kč
37.008,00 Kč
15.932,00 Kč
4.247,00 Kč
3.783,00 Kč
37.547,00 Kč
4.047,00 Kč
7.252,00 Kč
4.748,00 Kč
1.741,00 Kč

Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.
Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.
Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.
STŘEDISKA firmy SIVAK:
* Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
* Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
* v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 596 115 329
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy:
http://www.sivak.cz
e-mail: info@sivak.cz
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