
TOM 5 Streeter CSI
version
MINI

Kód produktu: T5SWKPMYY

Úhrada: Pomůcka je částečně
hrazena

Kód zdravotní pojišťovny
(ZP): 5003242

Skladové zásoby: Skladem

Dostupnost: Ihned

Výše úhrady: 21 000,20 Kč vč. DPH

Výše doplatku: 7 596,85 Kč vč. DPH

 NEU     ORT     REH     ORP 

TOM 5 CSI  verze –  je  podvozek vyrobený z lehkých hliníkových slitin  metodou ALUX, zajišťující  velmi  nízkou
hmotnost a vysokou pevnost. Plně složitelný podvozek do mimořádně kompaktních rozměrů obsahuje mimo jiné
zcela  nové  rozhraní  podvozek-sedačka  s  možností  velmi  příznivého  a  plynulého  nastavení  náklonu  sedačky,
bezpečný systém brzd, aktivní odpružení a ergonomicky tvarovanou rukojeť s výškovým nastavením. Jeho 260 mm
(175/260 mm) bezúdržbová kola zajišťují velmi dobré jízdní vlastnosti nejen ve městě, ale i na nerovném terénu.
Podvozky nabízíme ve velikostech STD, MAXI 
Výrobek  splňuje  požadavky  dle  nejnovějších  norem EU  a  také  požadavky  dle  všech  platných  hygienických,
technických a bezpečnostních norem.

Základní provedení:
Odnímatelné a otočné CSI rozhraní podvozku s rychloupínacím mechanismem
CSI rozhraní s plně nastavitelným náklonem
Bezúdržbová kola o průměru 260mm (175/260 mm)
Výškově nastavitelné ergonomické vodítko
Košík, boční chrániče rámu
Podvozek byl úspěšně otestován bariérovou zkouškou dle normy EN ISO 7176/19
Barva podvozku dle aktuální nabídky

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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