
Start M2 Flex
Start M2 Flex

Kód produktu: 480F74=4_RW01_C

Úhrada: Pomůcka je částečně hrazena

Kód zdravotní
pojišťovny (ZP): 5008777

Skladové zásoby: Dle individuálního zaměření

Dostupnost: Ihned

Výše úhrady: 12 025,00 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 1 231,00 Kč vč. DPH

 NEU     ORT     REH     PED     INT 

Start  M2  je  plně  konfigurovatelný,  vysoce  kvalitní  model  invalidního  vozíku.  Tento  model  nabízí  maximální  počet
kombinací s ohledem na rozměry, barvy a nastavitelnost, které umožňují poskytnout optimální řešení i pro uživatele
velkého vzrůstu. Výbornou nastavitelnost vozíku doplňuje adaptér zadního kola, schopného přizpůsobit vozík přesně
potřebám konkrétního uživatele.

Základní výbava
• Rám Flex alu, antracit metalíza
• 3 možnosti nastavení polohy těžiště
• 1,5 násobek, příčné výztuhy od SW 53 cm
• Naklápěcí pomůcka integrovaná v rámu
• Podnožky dělené, stupačky plastové úhlově stavitelné
• Lýtkové pásky
• Nastavitelná hloubka sedu
• Područky standardní 
• Potah sedu a zádové opěry z černého nylonu
• Opěra zad s lumbální podporou
• Antibakteriální vodítka
• Brzda páková
• Zadní kola s rychloupínacími osami 24" 1 3/8"
• Nastavitelná kola
• Obruče hliníkové vysoké
• Sedací polštář základní 5 cm
• Skládací
• Maximální nosnost: 130 kg

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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