
  

Kimba
Vel. 1

Kód produktu: 470G71=20000_K

Úhrada: Pomůcka je částečně hrazena

Kód zdravotní
pojišťovny (ZP): 5008044

Skladové zásoby: Dle individuálního zaměření

Dostupnost: Do 20 dnů

Výše úhrady: 30 000,10 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 38 073,90 Kč vč. DPH

 NEU     ORT     REH 

Na cestě do školy, školky, či na terapii, autem, autobusem, vlakem, či pěšky - vaše dítě potřebuje během cestování
kvalitní oporu, která však nebude omezovat jeho schopnost vnímat okolí. Rehabilitační kočárky Ottobock jako např.
Kimba Neo dokonale splňují tyto požadavky. Protože požadavky se mohou často měnit i na poslední chvíli, můžete
si sami přizpůsobovat několik nastavení. Zvenku ani nepoznáte, že Kimba Neo je rehabilitační kočárek.

Pro děti ve věku 1 až 10 let, které potřebují větší oporu, Kimba Neo je náš multitalent. Pohodlný a absorbující
nárazy,  čímž pomáhá předcházet  spasmem. Sami si  můžete přizpůsobit  v  podstatě všechna nastavení  (nebo
můžete požádat o pomoc místního odborného zástupce), aby individuální potřeby vašeho dítěte byly vždy naplněny.
To znamená, že Kimba Neo se přizpůsobuje nejen vašemu dítěti, ale i momentálním požadavkům. Pokud se vaše
dítě unaví někde venku, stačí pouze sklopit sedadlo a může odpočívat. Pokud chce mít vaše dítě lepší výhled,
nakloníte sedadlo mírně dopředu a umožníte mu tak aktivněji sledovat okolí

Základní provedení:
• Sedačka odnímatelná, plně nastavitelná
• Sedačka otočná po/proti směru jízdy
• Plynule nastavitelná šířka sedu, hloubka sedu, výška opěry zad, délka bérce
• Plynule nastavitelný úhel sedu a opěry zad podnožka nastavitelná úhlově a výškově
• Rychloupínací mechanismus pro vyjmutí sedačky
• Podnožka se sklopnou stupačkou
• Boční peloty
• Přední kola otočná
• Barva rámu: černá

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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