
CORZO Xcountry 30
G02

Kód produktu: CRX30PYYYBAK2G02

Úhrada: Pomůcka je částečně hrazena

Kód zdravotní
pojišťovny (ZP): 5003223

Skladové zásoby: Dle individuálního zaměření

Dostupnost: Do 20 dnů

Výše úhrady: 14 000,10 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 8 180,90 Kč vč. DPH

 NEU     ORT     REH 

Řada zdravotních kočárků CORZO Xcountry je určena pro krátkodobý pobyt handicapovaných dětí. Jejich největší
předností je nízká hmotnost, lehká manipulace, vysoká nosnost (až 75kg), velká variabilita, dobrá složitelnost a
velmi dobrá průjezdnost terénem (Xcountry). . Navzdory snadné složitelnosti si zachovávájí přednosti standardních
reha kočárků, jako možnost nastavení hloubky sedáku, nastavení výšky opěry zad, nastavení výšky rukojetí (u vel.
30 a  34)  a  individuální  nastavení  výšky podnožky.  Výrobek by měl  být  používán jen na základě lékařského
doporučení.  Podvozek  je  originální  specifické  konstrukce,  vyrobený  z  odlehčených  tenkostěnných  profilů,
optimalizován a vyztužen,  povrchově upraven epoxidovým práškovým lakem. Výrobky splňují  všechny platné
hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných zákonů a nařízení vlády ČR.

Kočárky z řady Buggy CORZO Xcountry jsou nabízeny ve velikostech 30, 34, 38 a 42.

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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