
TOM 4 Classic CSI Verze
STD

Kód produktu: T4XWKCYT8

Úhrada: Pomůcka je plně hrazena

Kód zdravotní pojišťovny
(ZP): 5003245

Skladové zásoby: Dle individuálního
zaměření

Dostupnost: Ihned

Výše úhrady: 19 785,00 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 0,00 Kč vč. DPH
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TOM  4  Xcountry  CSI  verze  -  produktová  řada  plně  polohovatelných  speciálních  podvozků  je  založena  na
osvědčeném designu podvozků řady TOM, s  300 mm (200/300 mm) nafukovacími  koly.  To umožňuje použití
produktu jak ve městě, tak i v nerovném terénu. Plně sklopný podvozek s pružinovou podložkou je vyráběn z
lehkých tenkostěnných trubek, povrchově upraven epoxidovým prášek. lakem. Podvozek zahrnuje rám 
s  rozhraním  sedačky  s  rychloupínacím  mechanismem,  brzdový  systém  a  ergonomicky  tvarované  výškově
nastavitelné vodítko. Snadná obsluha je zajištěna také plně složitelným podvozkem. Výrobky splňují všechny platné
hygienické a technické normy a jsou na ně vyhlášeny shody dle platných norem a nařízení vlády ČR.
Podvozky nabízíme ve velikostech STD, MAXI a Super Maxi 42

Základní provedení:
• Odnímatelné a otočné CSI rozhraní s rychloupínacím mechanismem
• Možnost nastavení úhlu náklonu CSI rozhraní
• Verze s předními pevnými, nebo otočnými koly
• Zadní nafukovací kola 300mm (200/300 mm)
• Výškově nastavitelné ergonomické vodítko

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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