
  

DIXIE Plus
R46

Kód produktu: D4PWKPYYYBAK2R46

Úhrada: Pomůcka je částečně hrazena

Kód zdravotní
pojišťovny (ZP): 5003238

Skladové zásoby: Dle individuálního zaměření

Dostupnost: Do 20 dnů

Výše úhrady: 16 000,00 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 4 107,00 Kč vč. DPH
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Zbrusu nový rehabilitační kočárek DIXIE má lehký hliníkový rám vyrobený za použití  technologie ALUX. Nový,
důmyslný  systém uchycení  pomocí  adaptéru  „clip-A-go“  pro  umístění  sedačky  v  požadovaném směru  zajistí
flexibilitu  a  snadnou  manipulaci.  Velikost  sedačky  samotné  není  sice  možno  upravit,  nicméně  veškerý  komfort
zaručí plně odnímatelný měkce polstrovaný textilní potah v módním designu a možnost polohování opěrky zad,
jakož i úhlově a výškově nastavitelná podnožka. Kočárek lze složit do kompaktní velikosti a jeho optimální šířka
umožňuje projetí i užšími průjezdy o min. šíři 600 mm. Kočárek DIXIE je dostupný v jedné univerzální velikosti a hodí
se nejen pro použití  ve městě,  ale díky pevným kolečkům s průměrem 200/265 mm jej  lze užít  i  pro lehké
outdoorové aktivity. Produkt je určen pro menší děti s lehkým postižením. Správné používání výrobku by mělo být
konzultováno s rehabilitačním specialistou. Výrobek splňuje nejnovější EC standardy, jakož i hygienické, technické a
bezpečnostní požadavky.

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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