
  

BEN 4 Plus STD
R43

Kód produktu: B4PWKPYYYAAK2R43

Úhrada: Pomůcka je částečně hrazena

Kód zdravotní
pojišťovny (ZP): 5003236

Skladové zásoby: Dle individuálního zaměření

Dostupnost: Do 20 dnů

Výše úhrady: 16 000,00 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 4 652,05 Kč vč. DPH

 NEU     ORT     REH 

Robustní podvozek s ergonomickým tvarem rukojeti a velkými koly o průměru 300 mm (200/300 mm) s terénním
vzorem. Je základem další typové řady standardních zdravotních kočárků BEN.

BEN 4 Plus ve velikostech MINI, STD,  MAXI  je vybaven plně složitelným podvozkem, vyrobeným z odlehčených
tenkostěnných profilů.  Podvozek je zesílen a optimalizován pro vyšší  užitné zatížení.  Vyšší  torzní  tuhost podvozku
spolu s použitím většího průměru kol zajišťují lepší průjezdnost v terénu. Pevná konstrukce sedačky s odnímatelným
potahem s měkkou výplní umožňuje v daleko širší míře využít speciálních fixačních doplňků a příslušenství. Snadná
manipulace je zajištěna plnou složitelností kočárku. Podvozek je povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem.
Výrobky splňují všechny platné hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a
nařízení vlády ČR.

Pevné vodítko
Plynule sklopná opěrka zad
Podnožka úhlově a výškově nastavitelná
Přední kola bez aretace (s aretací za příplatek)
Zadní kola plná (zadní kola nafukovací za příplatek)
Odnímatelná hrazdička
Vzor potahu a barva podvozku dle aktuální nabídky pevná sedačka s odnímatelným potahem s měkkou výplní

Schválený poukaz  následně  doneste,  na  kteroukoliv  naši  pobočku.  Poukazy  nám lze  zaslat  také  například
naskenované e-mailem, jejich originály si pak převezmeme při dodání zdravotnického prostředku. Pokud nám kopie
poukazů  zasíláte  e-mailem uveďte  zde  také  telefonní  kontakt  na  Vás  a  adresu  kam si  přejete  zdravotnický
prostředek dodat. Při dodání Vám zdravotnický prostředek předvedeme, nastavíme dle Vašich potřeb a seznámíme
Vás se zásadami používání a údržby. Pokud není zdravotnický prostředek plně hrazený zdravotní pojišťovnou,
uhradíte doplatek při převzetí zdravotnického prostředku.

Ohledně možností vyzvednutí nebo dodání, nebo v případě, že potřebujete daný zdravotnický prostředek dříve, než
Vám jej bude moci lékař předepsat, nás můžete také kontaktovat předem telefonicky nebo e-mailem a domluvit s
námi individuální postup.
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