Informacje o produkcie
Utworzono 18-07-2019

AVANTGARDE VR - Wózek Inwalidzki Aktywny
Cena :
6.039,00 zł
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Nr katalogowy : avantgarde-VR
Producent : Otto Bock
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : niski
Średnia ocena :

AVANTGARDE VR - Wózek Inwalidzki Aktywny

Pod względem designu model Avantgarde VR jest sam w sobie najwyższą klasą: Nowoczesny wózek dla osób aktywnych jest imponującym przykładem
perfekcyjnego połączenia formy z funkcjonalnością.

Avantgarde VR - Wózek Inwalidzki Aktywny
W skrócie — podstawowe informacje:
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Nowoczesny design
Łatwa obsługa
Wysoki poziom bezpieczeństwa
Funkcja składania wózka do niewielkich rozmiarów
Duże możliwości regulacyjne z myślą o przystosowaniu do indywidualnych wymagań
Szeroki zakres opcji

Pod względem designu model Avantgarde VR jest sam w sobie najwyższą
klasą: Ten wózek dla osób aktywnych o pięknej formie i nowoczesnym wyglądzie jest imponującym przykładem perfekcyjnego
połączenia funkcjonalności z porywającym wyglądem. Użytkownik może mu nadać osobisty charakter wybierając dla siebie
atrakcyjne kolory ramy, designerskie koła lub takie ciekawe gadżety jak świecące kółka przednie i Tireflys.
Większa mobilność na co dzień
Wózek Avantgarde VR nie tylko dobrze wygląda, ale również stanowi optymalną pomoc w pracy, w czasie wolnym i w trakcie
codziennych obowiązków. Ten wózek wyróżniają niezliczone opcje dostosowywania go do indywidualnych potrzeb, dlatego
możliwe jest zapewnienie maksymalnej mobilności i aktywności. Do podstawowego wyposażenia należy pionowa rama przednia
i zdejmowane podnóżki, które mogą być przechylane na zewnątrz i do środka. Ta dobrze przemyślana kombinacja umożliwia
użytkownikowi prowadzenie wózka bardzo blisko łóżka lub krzesła i wygodne przenoszenie ciała. Ta wersja ramy pasuje również
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do podnóżków, które mogą być podnoszone w górę lub w dół i stanowią podporę pod nogę po amputacji. Regulacja wysokości
oparcia za pomocą pasków z rzepami jest częścią pakietu ułatwiającego codzienne użytkowania wózka. Przecież użytkownikowi
zależy na tym, by szybko i łatwo ustawić wózek VR w możliwie najwygodniejszym położeniu. Akcesoria takie jak podgłówki,
systemy sztywnego mocowania siedziska i oparcia pleców, jak i stoły terapeutyczne mogą być równie łatwo instalowane. W
przypadku modelu Avantgarde VR użytkownik zachowuje mobilność przez cały czas – nawet w podróży – ponieważ model VT
składa się do wygodnych rozmiarów w kilku prostych ruchach i można go łatwo transportować.
Liczne Opcje Adaptacyjne
W celu optymalnego dostosowania do osobistych życzeń użytkownika w serii Avantgarde udostępniany jest cały program
opcjonalnych rozwiązań. Żadne życzenie nie pozostaje niespełnione. Model VR może być nawet wyposażony w pomocnicze
napędy elektryczne.
Zalecenia
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Podstawowe: porażenie kończyn dolnych (paraplegia), porażenie czterokończynowe (tetraplegia), rozszczep kręgosłupa, paraliż
dziecięcy, deficyty neurologiczneUzupełniające: choroby reumatyczne, porażenie połowiczne (hemiplegia), porażenie mózgowe
Avantgarde VR w szczegółach:
Cechy
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nowe wyściełane i uchylne strzemiona pod ręce
seryjne wyposażenie w oparcie z możliwością przestawiania wysokości
anatomicznie regulowane oparcie z nowo opracowanym systemem taśm
seryjne wyposażenie w stabilne aluminiowe elementy boczne
dające się zdejmować wsporniki na stopy o regulowanej wysokości i kącie, także zagięte
obszerne kolejne opcje, nowe m.in. oparcie Ergo posiadające regulowany fizjologicznie punkt obrotu i regulację kąta w
zakresie od -9° do +15° oraz system amortyzujący wstrząsy.

Spis plików do pobrania
1. Formularz zamówień
2. Katalog produktu

3. Instrukcja obsługi wózka
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Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)
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