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NG

Odlehčený, skládací a snadno transportovatelný mechanický
vozík s dvojitým křížem, který lze vybavit dalšími doplňky pro
maximální komfortní využití po celý den každého uživatele. Již ve
standardu u něj můžete měnit pozici zadních i předních kol a také
úhel sedu. Action 4 NG lze také snadno přizpůsobit na oblíbenou
Hemi-verzi včetně všech doplňků vhodných pro hemiplegiky, dále
je možné upravit jej pro pacienty s amputovanými dolními
končetinami změnou těžiště či speciálními podnožkami pro
amputáře. Lze jej také dodat v zesílené verzi v šířích sedu 50,5
cm, 55,5 cm a 60,5 cm!

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.

Vozík Action 4 je částečně hrazen zdravotními
pojišťovnami pod kódem
0018939 / 07 v ceně 19.000,00 Kč.
Doplatek pacienta 980,00 Kč.
Plně hrazená příslušenství:
0012059 / 07 područky pro hemiplegiky stavitelné 13.710,00 Kč
0019917 / 07 postranice výškově stavit., odklopné
4.560,00 Kč
0135021 / 07 područka výšk. stavitelná , odnímací
3.850,00 Kč
0019916 / 07 podnožky mech. poloh. s lýtk. oporou 6.450,00 Kč
0135019 / 07 podnožka pro amputované
5.275,00 Kč
0135020 / 07 stupačka spojená, hloubk. a úhl. nast. 4.550,00 Kč
0019914 / 07 stupačky úhlově a hloubkově stavitelné 2.749,00 Kč
0062332 / 07 opěrka zad řemínková
5.150,00 Kč
0135018 / 07 opěrka zad anatomicky tvarovaná
5.150,00 Kč
0135015 / 07 opěrka zad poloh. o 30°, vys., p.rukoj. 10.660,00 Kč
0135017 / 07 opěrka zad lámací
4.450,00 Kč
0012060 / 07 opěrka hlavy
4.450,00 Kč
0016418 / 07 pohon pro jednu ruku pákový
17.966,00 Kč
0135009 / 07 brzdy speciální pro ovl. jednou rukou 2.160,00 Kč
0019928 / 07 kolečka stabilizační
3.246,00 Kč
0019931 / 07 pás bezpečnostní dvoubodový
1.127,00 Kč
0019932 / 07 kryty kol
3.291,00 Kč
0135001 / 07 sedací polštář antidekubit. Flo-tech Lite 2.870,00 Kč

* verze Heavy Duty
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