COMPACT
Aktivní skládací mechanický vozík s odklopnými
podnožkami je ideálním řešením pro aktivní
uživatele vyžadující nejlepší kvalitu, funkčnost a
nízkou hmotnost vozíku. Tento výjimečný vozík s
moderním designem zaručí svému uživateli
maximální podporu.

Vozík je částečně hrazen zdravotními
pojišťovnami pod kódem 0062046/07
– úhrada 21.000,00 Kč.
Cena vozíku ve standardním vybavení
je 51.300,-Kč.
Příslušenství plně hrazená ZP:

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.
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Střediska firmy SIVAK:
• Na Topolce 1714/1b/1, 140 00 Praha
• Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
• v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

opěrka zad mechanicky polohovací
polštář sedací pěnový
pás bezpečnostní dvoubodový
blatníky karb. s chráničem oděvu pevné
blatníky karb. s chráničem oděvu vyjímat.
brzdy pákové s opačným brzdným chodem
brzdy pákové z vnitřní strany
kryty kol
hemi rám, abdukční, levý
hemi rám, abdukční, pravý
patní smyčky
podnožka dělená, vyjímatelná, vyklápěcí
obruče pro kvadruplegiky s trny
opěra zad řemínková
područky výšk. stavit., odklopné vzad
prodloužení těžiště
sedací polštář Flo-tech Lite, antidekubitní
prodloužení páky brzdy
opěrka zad lámací
postranice plast. s područk. výšk.stavit., odnímací
obruče pogumované Supergripp
řemínkové polstrování sedáku
rychloupínací osy pro kvadruplegiky
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Jana Masaryka 1713, 500 12 Hradec Králové
Tel.: 495 220 684
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